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INVITATIE

Municipiul Sebeg, in calitate de autoritate contractantd, vd invita sa participati la achizitia directa
privind atribuirea contractului pentru ,,PROIECTARE St GREARE pAGtNA WEB MUNtbtptUL SEBES ',.

COD CPV -72413000 '8 - Servicii de proiectare de site-uriWWW(World Wide Web)

obiectul achizitiei: ,, PRoIECTARE St CREARE pAGtNA wEB MUNtctptUL sEBEs",
Descrierea serviciilor: se regaseste in Caietul de sarcini nr.46.405/21 .j1.2016, anexa ta prezenta
invitatie.
Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: bugetul local.
Limba de redactare a ofertei: limba rom6na.
Oferta financiara trebuie sa cuprinda toate elementele cu privire la pret, precum si la alte conditii
financiare legate de obiectul achizitiei publice
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile fata de data limita de depunere a acestora.
Pretul ofertei este ferm si va fi exprimat in lei, fara TVA.

: - pretul cel mai scazut

Valoarea estimata a achizitiei este de 34.167,00 lei, faraTVA.
Termenul de livrare a site-ului, de prezentare a proiectului este de maximum 30 de zile de la semnarea
contractului.
Ofertantii interesati de achizitie isi vor posta oferta pe site-ul , la rubrica proceduri de
atribuire - Cumparari directe - Catalog de produse/serviciiilucrari si va cuprinde urmatoarere:

Data limita pentru postarea ofertei in SEAp este:24.04.2017
Municipiul Sebes va initia achizitia, din catalogul electronic, cu ofertantul a carei oferta respecta cerintele
solicitate in caietul de sarcini nr. 46.405121.11.2016 si are pretul cel mai scazut al serviciului si care va fi
declarant castigator numai dupa prezentarea documentelor cerute prin Caietul de Sarcini.

Caietul de sarcini nr' 46.405121.11.2016, modelul de contract, precum si eventualele raspunsuri la clarificar.,pot fi descarcate de pe site-ul Municipiului Sebes Sectiunea lnformatii publice _

Achizitii Publice.
Ofertantul va informa autoritatea contractanta, printr-un e-mail transmis la adresa:

despre faptul ca a publicat in Catalogul electronic oferta pentru serviciul solicitat.
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Compartiment Achizitii Publice
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