Invitatie pentru Oferte
Data: 18 funie2012
Numarul de Identificare al Contractului: SIP-CW-I8/CF nr.l2l201l
BancaMondiala - ImprumutNr. : 4825lRO
Banca MondialaNume Imprumut: Proiect privind Incluziunea Sociala
1.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a primit un imprumut de la Banca Internationala
pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind Incluziunea Sociala gi
intentioneaza sa tfiilizezr. o parte a acestui imprumut pentru plati eligibile, in cadrul Contractului
pentru finantarea proiectului < Centrul social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care
parasesc sistemul de protectie a copilului dinjudetul Satu Mare ) /SIP-CW-18/CF nr.l2l201l.

2.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare, beneficiar al
finantarii din imprumut solicita oferte sigilate pentru constructia obiectivului < Centrul social cu
destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului din judetul
Satu Mare>.
se propune: construirea unui centru social P+1E cu destinaJie multifuncfionald
pentru 20 de tineri care pdr[sesc sistemul de protec{ie a copilului din jud. Satu Mare.
Amplasament: judetul Satu Mare, comuna Lazuri, localitate Noroieni, nr. 2l I A
Caracteristici constructive:Suprafata construita: 402,97 m2; Suprafata desfasurata::784,40 mZ
Regim de in6[ime: obignuiti - tipul construc{iei P+lE;

Prin proiect

J.

Documentele de licitatie (si copiile suplimentare) pot fi cumparate de la sediul beneficiarului din,
str. Corvinilor , nr. 18, localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, pentru o suma nereturnabila de
50 lei pentru fiecare set. Ofertantii interesati pot obtine mai multe informatii de la aceeasi adresa.

4.

Ofertele trebuie sa fie valabile pentnr o perioada de 75 de zile dupa data limita de depunere a
ofertelor si trebuie sa fie insotite de o Garantie de participare in valoare de32475lei.

5.

Ofertele trebuie sa fie transmise la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Satu Mare din str. Corvinilor, nr. 18, localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, pana la
18 iulie 2012, ora 10 :00. Nu sunt premise oferte in format electronic. Ofertele intarziate vor fi
respinse. Ofertele vor fi deschise in prezenta reprezentantilor ofertantilor care doresc sa participe
ladata de 18 iulie 2012 oru 11.00, la secretariatul Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Satu Mare, str Corvinilor, nr. 18, localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare.

6.

Ofertele intaruiate vor

fi

respinse si returnate nedeschise ofertantilor.

