Consorţiul de practicieni în insolvenţă format din ZRP Insolvency S.P.R.L., cu sediul în
Bucuresti, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul Societăţilor profesionale
din evidenţa UNPIR sub nr. RFO II 0571, cod de identificare fiscală 29440085 şi SMDA MUREŞ
INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul social în Tîrgu – Mureş, str. G-ral Gheorghe Avramescu nr. 4,
judeţul Mureş, înregistrată în Registrul Societăţilor profesionale din evidenţa UNPIR sub nr. RFO
0252/31.12.2006, cod fiscal RO 13577109, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C.
FORTUS S.A. Iași, dosar nr.2291/99/2007 al Tribunalui Specializat Mureş,
ANUNȚĂ
organizarea selecției interne de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de pază la
sediul Societății Fortus SA Iași (13 posturi de pază fixe și 2 mobile), invitând toți operatorii economici
care îndeplinesc condițiile solicitate și care sunt interesați de depunerea unei oferte în acest sens, să
participe cu oferta lor la această selecție.
Ofertanții vor respecta condițiile minimale din caietul de sarcini.
Sediul social obiectiv în Municipiul Iași, Bd. Poitiers, nr.10, județul Iași, România cod de
identificare fiscală 1958479, număr de înregistrare în registrul comerțului J22/683/1991, tel/fax:
0232/220370.
Obiectul contractului: achiziționarea de servicii de pază la sediul Fortus S.A. Iași (13 posturi
de pază fixe și 2 mobile).
Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut
Durata contractului: Prestarea de servicii se va executa pe o perioadă cuprinsă între data
intrării în vigoare a contractului pe termen nedeterminat cu posibilitate de reziliere cu un preaviz de
30 de zile.
Modul de obținere a documentației pentru ofertanți: documentația pentru ofertanți conține
prezentul anunț pentru invitația de participare, caietul de sarcini și formulare, această documentație
putând fi descărcată direct de pe web site-ul www.smdamures.ro, iar, ca excepție, la solicitarea scrisă
primită din partea agenților economici, administratorul judiciar poate pune la dispoziția acestora
documentația și prin fax/e-mail/format hârtie.
Agentul/operatorul economic va depune oferta, în original în plic închis la sediul SMDA
MUREŞ INSOLVENCY SPRL din Târgu-Mureş, str. G-ral Ghe. Avramescu, nr. 4, județul Mureș,
până la data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 02 martie 2016, ora 14:00.
Data și ora limită pentru deschiderea ofertelor: 02 martie 2016, ora 14:00.
Program SMDA MUREŞ INSOLVENCY SPRL: luni-vineri: 08-16:30.
Moneda în care se transmite oferta de preț – lei, Ofertanții pot participa la deschiderea
ofertelor.
În cadrul ședinței comitetului creditorilor convocată la sediul SMDA MUREŞ INSOLVENCY
S.P.R.L. la data de 04.03.2016, orele 16:00, se va proceda la aprobarea ofertei câștigătoarea.
Informaţii suplimentare se obţin la telefoanele 0265/261019, 0745146096.

