Anunţ privind ACHIZIŢIA DE LUCRARI SI FURNIZARE PRODUSE PENTRU
AMENAJAREA SPATIILOR DESTINATE CURSURILOR
cod CPV: 45321000-3 (lucrari de izolare termica), 45410000-4 (lucrari de
tencuire), 45442100-8 (lucrari de vopsire), 45432113-9 (parchetare), 454211311 (instalare de usi), 45331000-6 (lucrari de instalare echipamente de incalzire,
de ventilare si de aer conditionat), 45310000-3 (lucrari de instalatii electrice),
31214500-4 (tablouri electrice), 31211300-1 (sigurante), 31214000-9
(comutatoare) 31220000-4 (componente de circuite electrice), 31680000-6
(articole si accesorii electrice), 31224100-3 (fise si prize), 31340000-1 (accesorii
de cablu, izolante), 31524100-6 (aparate de iluminat fixabile pe tavan),
31214100-0 (intrerupatoare), 44160000-9 (conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi
si articole conexe), 44163100-1 (tevi), 42130000-9 (robinete, vane si dispozitive
similare), 44112240-2 (parchet), 44111400-5 (vopsele si materiale de acoperire a
peretilor), 44100000-1 (materiale de constructii si articole conexe)
SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL, cu sediul în Satul Jilava, Comuna
Jilava, Prel. Şoselei Giurgiului, nr. 33A , judeţul Ilfov, România, înregistrată în
Registrul Comertului sub nr.J/23/882/2003, cod unic de înregistrare
RO12782806, tel: 021.493.05.00, fax: 021.493.05.02, email:
analkodakas@yahoo.com, anunţă organizarea procedurii competitive privind
achizitia de lucrari si furnizare produse pentru amenajarea spatiilor destinate
cursurilor necesare implementarii proiectului „FPC pentru calificarea si
recalificarea angajatilor intreprinderii”, proiect cofinanţat din Fondul Social
European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 – “Investeste in oameni!”, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării
pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces
si participare la FPC” – POSDRU/76/2.3/A/49378.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este pretul cel mai scazut.
Toate informaţiile privind achiziţia, inclusiv caietul de sarcini, se pot obţine în
urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon 021.493.05.00,
fax 021.493.05.02, e-mail : office@analkoaluminium.ro, persoana de contact:
Catalina Gheorghe. Ofertele se depun la sediul societăţii. Data limită pentru
depunerea ofertelor este 16 August 2010, ora 14.00. Limba de redactare a
ofertei este limba română.
Data : 6 august 2010

