Nr. de inregistrare 2441/25.04.2019
Aprobat,
Președinte Consiliu de Administrație
Sorin CHIRIȚĂ

ANUNȚ ACHIZITIE SERVICII JURIDICE

✓

Autoritatea contractantă: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A cu sediul în
București, Splaiul Unirii nr. 76, corp A, etaj 1 si 2, Sector 4.

✓

Prevederi legale aplicabile: - legea 98/2016 privind achizițiile publice

✓

Cod CPV: 79100000-5 Servicii juridice

✓

Obiectul achiziției: Servicii de consultanța juridică, asistență și de reprezentare juridică

✓

Sursa de finanțare: capitaluri/venituri proprii CMEB S.A

✓

Perioada de timp în care oferta trebuie să fie valabilă: 90 zile

✓

Data limită de transmitere a ofertei: 07.05.2019, ora 16.00

✓

Descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate, informații privind întocmirea ofertei financiare și
tehnice - se regăsesc în caietul de sarcini

✓

Valoarea estimată – 250.680,00 lei fără TVA

✓

Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut

✓

Modalitatea de plată – în baza facturii fiscale emise în maxim 30 zile de la emitere

✓

Termen de solicitare de clarificări: 03.05.2019, ora 11.00

✓

Termen de răspuns la solicitarile de clarificări 03.05.2019, ora 16.00

✓

Documentația de atribuire (formulare, caiet de sarcini etc) se va solicita CMEB S.A prin solicitare
scrisă pe adresa de e-mail: achiziții@cmeb.com.ro, pana cel mai tarziu la data de 02.05.2019, ora
15.00.

✓

Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, formularele, împreună cu oferta tehnică
și financiară vor fi întocmite într-un exemplar și vor fi introduse într-un singur plic sigilat, pe care se
va înscrie adresa autoritătii contractante și mențiunea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE
DATA DE 07.05.2019, ora 16.00”.

✓

Ofertele se transmit la sediul CMEB S.A: Splaiul Unirii nr. 76, corp A, etaj 1 si 2, Sector 4, București

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA S.A.
CIF: 37752029, J40/9172/2017
Cont RON la Banca Transilvania
RO54 BTRL RONCRT0420292701

Splaiul Unirii nr. 76, corp A, etaj 1 si 2, Sector 4
Email: office@cmeb.com.ro
www.cmeb.com.ro

✓

Modul de finalizare al achiziției: Încheierea unui contract de prestări servicii de consultanța juridică,
asistență și reprezentare juridică pe o durată de maxim 12 luni.

✓

Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română.

Avizat,
Sef serviciu achizitii,
MUȘAT Cosmin

Intocmit,
Manager imbunatatire procese
IVAN Ionela
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