Data: 13.09.2019
ANUNT DE PARTICIPARE – PROCEDURA COMPETITIVA PENTRU ACHIZITIE EXECUTIE LUCRARI SUPLIMENTARE

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia
“Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”
Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului cu sediul in Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures vă
invită să participați la procedura de atribuire a contractului de executie de lucrari suplimentare pentru proiectul Conservarea,
reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetul Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif
Marturisitorul”.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: procedura privata competitiva conform Ordin MEF. 1284/2016.
Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmeaza să fie atribuit: Programului Operational Regional 2014-2020 (POR), Axa
prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea
de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural
Categoria serviciului: 45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice: 45212314-0 Lucrari de constructii
de monumente istorice sau memorial
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul din Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures incepand cu
data de 12,03,2018.
Data limita de depunere a ofertelor: 20.09.2019 ora 12:00
Adresa la care se depun ofertele: Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures, C.P. 430313
Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic
Valoare estimata a contractului de servicii: 1.442.207,96 lei
Contact: Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului, telefon: 0262 214614, fax: 0262 212546, e-mail:
episcopiamaramures@yahoo.com
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană
prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
www.inforegio.ro
Pentru informaţii privind fondurile disponibile prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitaţi www.nord-vest.ro

