TABEL
privind contractele de achiziţie publică încheiate în cursul anului 2014
Număr/
Dată
contract/
Act
adiţional

457
11.02.2014

Obiectul
contractului

Achiziţionare
bonuri valorice
pentru carburanţi
auto

Procedura
de atribuire

Achiziţie
directă

Servicii de
Achiziţie
503
verificare,
reparare
directă
17.02.2014
şi re-încărcare a
(oferte
156 bucăţi
postate în
DA5008626 stingătoare de
S.E.A.P.)
incendiu (104 buc.
la sediu U.N.M.B.
şi 52 buc. la
căminul
studenţesc), de
diferite tipuri, la
presiunea prescrisă
şi în condiţiile de
calitate şi
fiabilitate impuse
de standardele
tehnice din
domeniu.

Denumirea persoanelor
fizice/juridice
care au
achizitionat
documentaţia
de participare

care au depus
oferte

-

-

Ofertantul
câştigător

Valoarea
Durata
contractului de contractulu Acte Stadiu Oportunitatea
Adiţion. de
încheierii
achiziţie publică
i/
derulare
contractului
de
actului
achiziţie
publică
aditional
Lei
Euro
de
(fără
(fără
achizitie
TVA)
TVA)
publică

S.C. OMV
2.019,75
PETROM
lei
MARKETING
S.R.L.

S.C. GECOMAR 60S.C. GECOMAR 2.841,90
EXIM S.R.L. 60 EXIM S.R.L.
lei
S.R.L.
S.C. CENTRUL DE
(1.957,90
IGNIFUGARE ŞI
lei pt.
P.S.I. BIANCA
sediu;
S.R.L.
884,00 lei
S.C. EXPERT
pt. cămin)
FIRE S.R.L.
S.C. STING-STEDAV COM S.R.L.
S.C. COMPANIA
STINGERI ŞI
INTERVENŢII
S.A.
S.C. RON
PROTECT
SOLUTIONS
S.R.L.
S.C. SIG FOC
SERV S.R.L.
1

451,61
euro

-

632,87 Până la 28
Є/lună februarie
2014
(436,01
Є pt.
sediu;
196,86
Є pt.
cămin)

0

Finalizat Achiziţionare
bonuri valorice
pentru carburanţi
auto

0

Finalizat

Modalităţi de Contestatii depuse
îndeplinire a
obligaţiei de
publicitate Total Contestaţii,
din care
rezolvate în
favoarea
contestatarului
-

Verificare,
Anunţ de
repararea şi re- publicitate
încărcarea, a 156
nr.
bucăţi stingătoare 2320/31.01.2
de incendiu (104 014, postat
buc. la sediu pe site-ul de
U.N.M.B. şi 52
anunţuri
buc. la căminul publicitare al
studenţesc), de
S.E.A.P.
diferite tipuri, la
presiunea
prescrisă şi în
condiţiile de
calitate şi
fiabilitate impuse
de standardele
tehnice din
domeniu.

0

0

0

0

Servicii tehnice şi
627
26.02.2014 de specialitate
privind upgradarea,
depanarea şi
întreţinerea noului
Sistem Integrat de
Conducere a
Instituţiilor
Publice –
iCONSALT
(Oracle) şi a celui
existent – Visual
Fox – Consalt
ESA 4 (Evidenţa
personalului,
calculul SAlariilor
şi reţinerilor),
mărci înregistrate
la O.S.I.M., de la
sediul U.N.M.B. ,
repoartele –
preinstalateexecutându-se cu
ajutorul unui
server de rapoarte
“Jasperserver” 4.7.
care va fi livrat şi
instalat de
Prestator.

Negociere
fără
publicarea
prealabilă
anunţ de
particip.

S.C. NAUM
CONSALT
SOFTWARE
S.R.L

S.C. NAUM
CONSALT
SOFTWARE
S.R.L

S.C. NAUM 40.495 lei 8.970,18 Până la 31
CONSALT
euro decembrie
SOFTWARE
2014
S.R.L
1.393,16 308,60
lei/lună- Є/lună pt.
pt. service service

Servicii de
Achiziţie S.C. ASTRA
S.C. GRAND
S.C.
mentenanţă a
directă
NOVA
GUARD
UNIVERSAL
sistemelor de
(oferte
SECURITY SECURITY S.R.L. SERVICE 95‘
supraveghere
postate în
S.A.
DA503990
S.R.L.
S.C. ALARM
video, atât pentru S.E.A.P.)
7
S.C. SIAS SYSTEMS S.R.L.
cel de la sediul
SERVICE
S.C.
U.N.M.B., cât şi
S.R.L.
UNIVERSAL
pentru cel de la
S.C. GEROM SERVICE 95‘
căminul
INTERNAT.
S.R.L.
studenţesc, în
PRODIMEX
S. C.
conformitate cu
S.R.L.
SOCIETATEA
DE
Legea nr.
S.C. SECURIT
INGINERIE
333/2003 şi H.G.
ELECTROBIM SISTEME SIS S.A.
nr. 301/2012.
659
26.02.2014

0

248
54,93
lei/oră pt.
intervenţii
supliment
are la un
soft
instalat,
pentru
incidente
provocate
de
Beneficiar

1.370
303,47 Până la 31
lei/lună euro/lună decembrie
2014
(685 lei (151,735
/lună pt. Є/lună pt.
sediu
sediu;
685 lei 151,735
/lună pt. Є/lună pt.
cămin) cămin)

2

0

Finalizat Servicii tehnice
şi de specialitate
privind upgradarea,
depanarea şi
întreţinerea
noului Sistem
Integrat de
Conducere a
Instituţiilor
Publice –
iCONSALT
(Oracle) şi a
celui existent –
Visual Fox –
Consalt ESA 4
(Evidenţa
personalului,
calculul
SAlariilor şi
reţinerilor),
mărci înregistrate
la O.S.I.M., de la
sediul U.N.M.B.
, repoartele –
preinstalateexecutându-se cu
ajutorul unui
server de
rapoarte
“Jasperserver”
4.7. care va fi
livrat şi instalat
de Prestator.
Finalizat Servicii de
Anunţul de
mentenanţă a
publicitate
sistemelor de
nr.
supraveghere 2353/04.02.2
video, atât pentru
014 şi
cel de la sediul completarea
U.N.M.B., cât şi prin anunţul
pentru cel de la 2381/05.02.2
căminul
014, postate
studenţesc, în pe site-ul de
conformitate cu anunţuri
Legea nr.
publicitare al
333/2003 şi H.G. S.E.A.P.
nr. 301/2012.

0

0

1

-

S.R.L.
S.C.
S.C. G4S
HOMELAND
SECURE
SECURITY
SOLUTIONS
SOLUTIONS
S.R.L.
S.R.L.
S.C. GRAND S.C. SECURIT
GUARD
ELECTROBIM
SECURITY
S.R.L.
S.R.L.
S.C. G4S SECURE
S.C. ALARM SOLUTIONS
SYSTEMS
S.R.L.
S.R.L.
S.C. PRIME
S.C. PROMPT TELECOM S.R.L.
IINVESTIGATI
I S.R.L.
S.C.
HOMELAND
SECURITY
SOLUTIONS
S.R.L.
S.C.
UNIVERSAL
SERVICE 95‘
S.R.L.
S. C.
SOCIETATEA
DE
INGINERIE
SISTEME SIS
S.A.
S.C. SISTEC
SBSOL S.R.L.
S.C. PRIME
TELECOM
S.R.L.
Servicii de
Achiziţie
S.C. RER Ecologic
709
Service Bucureşti
03.03.2014 salubrizare privind directă
colectarea şi
(oferte
REBU S.A.
transportul
postate în
DA5076984
deşeurilor
S.E.A.P.)
municipale,
inclusiv ale
deşeurilor toxice
periculoase din
deşeurile
menajere, cu
excepţia celor cu
regim special, în

S.C. RER
Ecologic
Service
Bucureşti
REBU S.A.

Conform
facturilor
lunare
(31
lei/m3)

3

_

12 luni

0

Finalizat

Colectarea şi
Anunţ de
transportul
publicitate
deşeurilor
nr.
municipale, 2555/17.02.2
inclusiv ale
014, postat
deşeurilor toxice site-ul de
periculoase din
anunţuri
deşeurile
publicitare al
menajere, cu
S.E.A.P.
excepţia celor cu
regim special, în
conformitate cu
prevederile legale

0

0

conformitate cu
prevederile legale
în vigoare de la
sediul U.N.M.B.
Servicii de
710
03.03.2014 salubrizare privind
colectarea şi
transportul
DA5076984
deşeurilor
municipale,
inclusiv ale
deşeurilor toxice
periculoase din
deşeurile
menajere, cu
excepţia celor cu
regim special, în
conformitate cu
prevederile legale
în vigoare de la
sediul U.N.M.B.
Servicii de
816
găzduire
10.03.2014
şi administrare
permanentă a
portalului web, cu
replicarea site-lor
în limba engleză şi
actualizarea
aplicaţiilor web:
www.unmb.ro;
www.unmb.ro/fim;
www.unmb.ro/fcm
pm; construcţia
aplicaţiei bilingve
www.editura
glissando.ro; şi
extensia aplicaţiei
www.musicologyt
oday.ro, pe
serverul
prestatorului.

în vigoare de la
sediul U.N.M.B.

Achiziţie
directă
(oferte
postate în
S.E.A.P.)

Negociere
fără
publicarea
prealabilă
anunţ de
particip.

S.C. RER S.C. RER Ecologic
Ecologic
Service Bucureşti
Service
REBU S.A.
Bucureşti
REBU S.A.

-

S.C. KRALI
MEDIA
INTERACTIVE
S.R.L.

S.C. RER
Ecologic
Service
Bucureşti
REBU S.A.

Conf.
facturi
lunare
(31
lei/m3)

S.C. KRALI
MEDIA
INTERACTIV
E S.R.L.

3.900
lei/lună

4

_

12 luni

866,74 Până la 31
Є/lună decembrie
2014

0

Finalizat

Colectarea şi
Anunţ de
transportul
publicitate
deşeurilor
nr.
municipale, 2320/31.01.2
inclusiv ale
014, postat
deşeurilor toxice pe site-ul de
periculoase din
anunţuri
deşeurile
publicitare al
menajere, cu
S.E.A.P.
excepţia celor cu
regim special, în
conformitate cu
prevederile legale
în vigoare de la
sediul U.N.M.B.

0

0

0

Finalizat

Găzduirea şi
Notificare
administrarea A.N.R.M.A.P
permanentă a . nr. 138741/
portalului web, 12.03.2014
creat de firmă, cu
replicarea site-lor Anunţ de
în limba engleză, atribuire nr.
modificarea dup[ 145473/
ca acodurilor 31.03.2014
htnml, css, php,
etc. şi
actualizarea
aplicaţiilor web:
www.unmb.ro
(www.unmb.ro/
fim,
www.unmb.ro/
fcmpm; aplicaţia
bilingvă www.
editura_
glissando.ro, şi o
altă extensie web,
www.musicology
today.ro),
respectiv
găzduirea pe
serverul de mail,

0

0

133,36 Până la 31
Є /lună decembrie
2014

0

S.C. QUARTZ 48.997 lei 10.997,46 Până la
MEDIA
euro finalizarea
5

0

Servicii de revizii Achiziţie UNIVERSAL
UNIVERSAL
S.C. M.D.M.
831
SERVICE
SERVICE S.R.L.
PRO
11.03.2014 lunare şi operaţiuni directă
de întreţinere,
(oferte
S.R.L.
S.C. UNI TEL
SOLUTIONS
depanare şi
postate în
S.C. UNI
SERVICE
S.R.L.
DA5184912
programare
S.E.A.P.)
TEL
S.R.L.
curentă pentru
SERVICE S.C. M.D.M. PRO
centrala telefonică
S.R.L.
SOLUTIONS
digitală a
S.C. M.D.M.
S.R.L.
U.N.M.B., la
PRO
reţeaua telefonică
SOLUTIONS
de incintă şi la
S.R.L.
terminalele
analogice sau
digitale aferente,
asistenţă tehnică la
reţelele de datevoce aferente,
inclusiv
echipamente active
din fiecare corp de
clădire de la sediu
U.N.M.B.,
asistenţă tehnică
pentru reţeaua de
date de la căminul
studenţesc, acre
cuprinde materiale
active, respectiv
lucrări
suplimentare de
extindere cablaje,
instalare prize,
modificare trasee
şi montaje diverse
pentru reţeaua
telefonică şi cea de
transmisie date
(internet).

1097
31.03.2014

Servicii
profesionale de

Achiziţie
directă

S.C. EURO
BEST TEAM

S.C. QUARTZ
MEDIA

600
lei/lună

a unui nr.
nelimitat de
adrese, pe acelaşi
domeniu.
Finalizat Revizii lunare şi Anunţ de
operaţiuni de
publicitate
întreţinere,
nr.
depanare şi 2814/03.03.2
programare
014, postat
curentă pentru pe site-ul de
centrala
anunţuri
telefonică
publicitare al
digitală a
S.E.A.P.
U.N.M.B., la
reţeaua telefonică
de incintă şi la
terminalele
analogice sau
digitale aferente,
asistenţă tehnică
la reţelele de
date-voce
aferente, inclusiv
echipamente
active din fiecare
corp de clădire de
la sediu
U.N.M.B.,
asistenţă tehnică
pentru reţeaua de
date de la
căminul
studenţesc, acre
cuprinde
materiale active,
respectiv lucrări
suplimentare de
extindere cablaje,
instalare prize,
modificare trasee
şi montaje
diverse pentru
reţeaua telefonică
şi cea de
transmisie date
(internet).
Finalizat

Pregătirea şi
promovarea,

Anunţ de
publicitate

0

0

0

0

DA5178239

pregătire şi de
(oferte
S.R.L.
PRODUCTION PRODUCTION
promovare,
postate în S.C. MEDIA
S.R.L.
S.R.L.
incluzând
S.E.A.P.) CONSULTA
obţinerea de
INTERNATIO
sponsorizări,
NAL S.R.L.
acordarea de
S.C. QUARTZ
consultanţă şi
MEDIA
organizarea
PRODUCTIO
propriu-zisă a
N S.R.L.
tuturor
S.C. VOGUE
evenimentelor ce
INTERNATIO
vor avea loc în
NAL S.R.L.
cadrul festivităţilor
S.C.
prilejuite de
GODMOTHE
Aniversarea a 150
R S.R.L.
de ani de existenţă
a U.N.M.B.

activităţilor
r

Servicii de revizii Achiziţie
S.C.
S.C.
S.C.
520
116,71 Până la 31
1098
tehnice
curente,
directă
ASCENSORUL
ASCENSORUL
ASCENSORU
lei/lună
Є/lună decembrie
31.03.2014
asigurarea
(oferte
COMPANY
COMPANY
L COMPANY
2014
intervenţiilor în postate în
SERVICE
SERVICE S.R.L.
SERVICE
(260
(58,355
DA5205984
caz de
S.E.A.P.)
S.R.L.
S.R.L.
KOPPEL A.W.
lei/lună- Є/lună pt.
deranjamente şi
S.C. SYGLER
România
sediu;
sediu;
efectuarea
ASCENSOR Ascensoare S.R.L.
260
58,355
lucrărilor de
S.R.L.
lei/lună- Є/lună pt.
revizie generală
KOPPEL
cămin) cămin)
pentru ascensorul
A.W. România
de la sediu
Ascensoare
U.N.M.B. şi pentru
S.R.L.
ascensorul de la
căminul
studenţesc.

0

Efectuarea unei Achiziţie
1154
curse realizate de directă
31.03.2014
Proprietar cu
autocarul Scania
Irizar, în favoarea
Beneficiarului în
perioada 6 -8 mai
2014 pe ruta Buc.Cluj Napoca-Buc.,
pentru deplasarea
studenţilor F.I.M.
în vederea
realizării
spectacolului de

0

-

-

CENTRUL
3.000 lei
NAŢIONAL
DE ARTĂ
“TINERIMEA
ROMÂNĂ”

6

673,35
euro

1 zi

incluzând
nr.
obţinerea de 3116/17.03.2
sponsorizări, 014, postat
acordarea de pe site-ul de
consultanţă şi
anunţuri
organizarea publicitare al
propriu-zisă a
S.E.A.P.
tuturor
evenimentelor ce Notificare de
vor avea loc în atribuire la
cadrul
cumpărarea
festivităţilor
directă
prilejuite de
numărul
Aniversarea a
91598
150 de ani de
existenţă a
U.N.M.B.
Finalizat Revizii tehnice Anunţ de
publicitate
curente,
nr.
asigurarea
3238/20.03.2
intervenţiilor în
014, postat
caz de
deranjamente şi pe site-ul de
anunţuri
efectuarea
lucrărilor de publicitare al
revizie generală S.E.A.P.
pentru ascensorul
de la sediu
U.N.M.B. şi
penttu ascensorul
de la căminul
studenţesc cf.
preved. CNCIR.
Finalizat Efectuarea unei
curse realizate de
Proprietar cu
autocarul Scania
Irizar, în
favoarea
Beneficiarului în
perioada 6 -8 mai
2014 pe ruta
Buc.-Cluj
Napoca-Buc.,
pentru deplasarea
studenţilor F.I.M.
în vederea

-

0

0

0

0

operă “Gianni
Schicchi”.
Servicii de
Achiziţie S.C. ALARM S.C. UNIVERSAL
S.C.
680
152,46 Până la 31
verificare,
directă
SYSTEMS
SERVICE ’95
UNIVERSAL lei/lună Є/lună decembrie
întreţinere şi /sau (oferte
S.R.L.
S.R.L.
SERVICE ’95
2014
reparare a
postate în
S.C.
S.C. ALARM
S.R.L.
(408
(91,48
DA5349145
sistemelor şi
S.E.A.P.) COMPANIA SYSTEMS S.R.L.
lei/lună- Є/lună pt.
instalaţiilor de
STINGERI ŞI
sediu;
sediu;
semnalizare,
INTERVENŢI
272
60,98
alarmare şi de
I S.A.
lei/lună- Є/lună pt.
alertare în caz de
S.C. LPV
cămin) cămin)
incendiu de la
PROIECT
sediul U.N.M.B. şi
CONSULT
de la căminul
S.R.L.
studenţesc.
S.C. RON
PROTECT
SOLUTIONS
S.R.L.
S.C. G4S
SECURE
SOLUTIONS
S.R.L.
S.C. GLOBAL
SECURITY
S.R.L.
S.C. ASTRA
SECURITY
S.R.L.
S.C.
UNIVERSAL
SERVICE ’95
S.R.L.
S.C.
NETSHOP
DATA S.R.L.
S.C. GRUP
EST
SECURITY
S.R.L.
Servicii medicale Achiziţie
S.C.
S.C. IDS
S.C.
36 lei/
8,06 Є
Până la
1209
de medicina
directă
SANADOR LABORATORIES SANADOR
angajat/ /angajat/a
31
09.04.2014
muncii, pentru toţi (oferte
S.R.L.
S.R.L.
S.R.L.
an
n
decemb
salariaţii din
postate în
S.C. AIS
S.C. GRAL
rie 2014
U.N.M.B.
S.E.A.P.) CLINICS & MEDICAL S.R.L.
S.C. CENTRUL
HOSPITAL
MEDICAL MEDS.R.L.
1149
04.04.2014

7

0

0

realizării
spectacolului de
operă “Gianni
Schicchi”.
Finalizat Servicii de
Anunţ de
verificare,
publicitate
întreţinere şi /sau
nr.
reparare a
3381/26.03.2
sistemelor şi 014, postat
instalaţiilor de pe site-ul de
semnalizare,
anunţuri
alarmare şi de publicitare al
alertare în caz de S.E.A.P.
incendiu de la
sediul U.N.M.B.
şi de la căminul
studenţesc, cf.
preved. legii.

Finalizat Servicii medicale Anunţ de
de medicina
publicitate
muncii, pentru
nr.
toţi salariaţii din 3248/25.03.2
U.N.M.B.
014, postat
conform
pe site-ul de
legislaţiei din
anunţuri

0

0

0

0

S.C. ANIMA AS 2003 S.R.L.
SPECIALITY S.C. CENTRUL
MEDICAL
MEDICAL
SERVICES
ALEXIS S.R.L.
S.R.L.
S.C. ANIMA
S.C. IDS
SPECIALITY
LABORATOR
MEDICAL
IES S.R.L. SERVICES S.R.L.
S.C. GRAL S.C. SANADOR
MEDICAL
S.R.L.
S.R.L.
S.C. AIS CLINICS
S.C.
&
CENTRUL
HOSPITAL S.R.L.
MEDICAL
MED-AS
2003 S.R.L.
S.C.
CENTRUL
MEDICAL
ALEXIS
S.R.L.
Servicii de
Achiziţie
S.C. EISEN
S.C. POWER
S.C. POWER 11.398 lei 2.554,46 Până la
1225
LAND S.R.L. OFFICE S.R.L.
OFFICE
finalizarea
11.04.2014 confecţionare şi de directă
instalare a patru
(oferte
S.C. AZERA
S.C. AZERA
S.R.L.
tuturor
TRADE
TRADE S.R.L.
serviciilor
DA5354967 aviziere (două de postate în
interior şi două de S.E.A.P.)
S.R.L.
specificate
exterior) la sediul
în contract
U.N.M.B.

Servicii de
Achiziţie
S.C.
S.C.
dezinsecţie şi
directă
COMPANIA EUROTOTAL
dezinfecţie la
(oferte
ROMPREST COMP S.R.L.
DA5850130 sediul U.N.M.B. şi postate în SERVICE S.A.
la căminul
S.E.A.P.)
S.C.
DA5850143
studenţesc
EUROTOTAL
COMP S.R.L.
1240
14.04.2014

S.C.
3.247,61 726,62 Până la
EUROTOTAL
lei
euro
31
COMP S.R.L.
decemb
(2.552,46 (571,09 Є rie 2014
lei- sediu; pt. sediu;
695,15 lei 155,53 Є
la-cămin)
pt.
8

domeniu

0

0

Finalizat

Servicii de
confecţionare şi
de instalare a
patru aviziere
(două de interior
şi două de
exterior), cu
profile de
aluminiu, cu
geamurile
culisante, din
sticlă
securizată,pe
stative, cu
sisteme de
închidere (cu
yală) şi de
iluminare (cu
leduri) la sediul
U.N.M.B.
Finalizat Servicii de
dezinsecţie şi
dezinfecţie la
sediul U.N.M.B.
şi la căminul
studenţesc

publicitare al
S.E.A.P.

Anunţ de
publicitate
nr.
2347/03.02.2
014, postat
pe site-ul de
anunţuri
publicitare al
S.E.A.P.

0

0

Anunţ de
publicitate
nr.
3647/07.04.2
014, postat
pe site-ul de
anunţuri

0

0

cămin)
Servicii de
Achiziţie S.C. DOLEX S.C. DOLEX PRO. S.C. DOLEX
Conf.
_
Până la
1281
31
23.04.2014 întreţinere, service directă PRO GROUP GROUP S.R.L. PRO. GROUP facturi
şi reparaţii a
S.R.L.
S.R.L.
fiscale
decemb
echipamentelor de
S.C. EKKO
rie 2014
copiat,
S.R.L.
imprimantelor şi
S.C. EXPERT
multifuncţionalelor
COPY
din dotarea
SERVICE
U.N.M.B.
S.R.L.)
S.C.
DOCUMENT
S.R.L.
Servicii de
Achiziţie
S.C.
S.C. NETBOOT
S.C.
Valoarea 1.088,80
1 an
1316
NETBOOT
S.R.L.
NETBOOT
în lei
Є/apar.
30.04.2014 realizare a revistei directă
“Acord”,
S.R.L.
S.C. QUARTZ
S.R.L.
calculatăla (var.I)
publicaţie
MEDIA
data
S.C. QUARTZ
913
universitară de
PRODUCTION
facturării
MEDIA
Є/apar.
informare,
S.R.L.
PRODUCTION
(var. II)
cu apariţie
S.C.
KRALI
S.R.L.
8,56
trimestrială,
MEDIA
S.C. KRALI
Є/mp precum şi
INTERACTIVE
MEDIA
mesh;
realizarea unor
S.R.L
INTERACTIVE
17,86
materiale
S.R.L
Є/mp publicitare -la
forex;
solicitarea
9,30
conducerii
Є/mp universităţii- pe
banner;
suport media
12,28
Є/mp hârtie
foto
Asigurarea
Achiziţie
S.C. ES.C. E841 lei - 190,43
1 an
1555
NFORMATION NFORMATIO Journal of euro
23.05.2014 accesului on-line, directă
pe baza iP-urilor
(oferte
S.R.L
N S.R.L
Research
furnizate de
postate în
DA5369642
1.107 lei - 250,66
DA5369624 achizitor la revista S.E.A.P.)
Journal of
Colecţia“ euro
Research in Music
Music”
Education,
respectiv
asigurarea
accesului la
Colecţia“Music”
din cadrul
platformei
9

0

publicitare al
S.E.A.P.
Finalizat Servicii de
Anunţ de
întreţinere,
publicitate
service şi
nr.
reparaţii a
3787/14.04.2
echipamentelor 014, postat
de copiat,
pe site-ul de
imprimantelor şi anunţuri
multifuncţionalel publicitare al
or din dotarea
S.E.A.P.
U.N.M.B.
(la cerere)

0

0

0

Finalizat Servicii realiz.
rev. “Acord”,
publ. universit.
de informare,
cu apariţie
trimestrială,
precum şi
realizarea unor
materiale
publicitare -la
solicitarea
conducerii
universităţii- pe
suport media

-

0

0

0

Finalizat

-

0

0

Asigurarea
accesului on-line,
pe baza iP-urilor
furnizate de
achizitor la
revista Journal of
Research in
Music Education,
respectiv
asigurarea
accesului la
Colecţia“Music”
din cadrul
platformei

J-STORE
Servicii de
Achiziţie Simionescu
Simionescu
1609
ClaudiuClaudiu-Laurian
29.05.2014 reparaţii, respectiv directă
de înlocuire a
(comenzi Laurian P.F.A.
P.F.A.
corzilor deteriorate date în
S.C.
sau lipsă, pentru S.E.A.P.) INSTRUMEN
pianele şi pianinele
TE
din dotarea
MUZICALE
U.N.M.B.
EINSCHENK
S.R.L.
S.C. PIANO
PSCHEIDT
S.R.L.
Prestarea servicii Achiziţie
1670
de editare şi
directă
03.06.2014
tipărire - în cadrul (oferte
contractului nr. postate în
233/22.04.2014, S.E.A.P.)
încheiat între
U.N.M.B. şi
A.F.C.N.- (flayere
A5, afişe format
A2, pliante A4).

-

S.C. INTENSIV
GRAFIC S.R.L.

Furnizare servicii Achiziţie S.C. RCS &
S.C. UPC
1785
directă
RDS S.A.
ROMÂNIA
13.06.2014 de conectare la
Internet şi de
(oferte
S.C. UPC
S.R.L.
furnizare de
postate în ROMÂNIA
S.C. DIGITAL
DA5468801
semnal T.V. la S.E.A.P.)
S.R.L.
CABLE
sediul U.N.M.B. şi
S.C. DIGITAL SYSTEMS S.A.
la căminul
CABLE
S.C. RCS & RDS
studenţesc,
SYSTEMS
S.A.
respectiv
S.A.
menţinerea
postului de
telefonie fixă de la
sediul U.N.M.B.

Efectuarea plăţilor
Act
adiţional directe în favoarea
nr. 5, S.C. Euroconstruct
International
1982
S.R.L.
20.06.2014
(la
contractul

-

-

-

Simionescu 30 lei/buc.
Claudiu- coardă
Laurian P.F.A. simplă;
50 lei/buc.
- coardă
dublă;
120
lei/buc. coardă
înfăşur.
cupru

6,83 Până la 31
Є/buc. decembrie
2014
11,38
Є/buc.

Asocierea S.C.
ROMCONSTR
UCT HOLDING
GRUP S.A.
(lider asociere)
&
EUROCONSTR

Finalizat

0

Finalizat

27,31
Є/buc.

S.C.
1.086 lei 247euro
INTENSIV
GRAFIC S.R.L.

S.C. UPC
ROMÂNIA
S.R.L.

0

30 zile

204,73 Până la 31
euro decembrie
2014
(450 lei - (102,365
sediu; Є/lună pt.
450 lei - sediu;
cămin) 102,365
Є/lună pt.
cămin)

0

Până la
finalizarea
contractului
de lucrări
nr.
1523/22.04.
2014

0

900
lei/lună

-

10

-

J-STORE
Servicii de
Anunţ de
reparaţii,
publicitate
respectiv de
nr.
înlocuire a
4112/07.05.2
corzilor
014, postat
deteriorate sau pe site-ul de
lipsă, pentru
anunţuri
pianele şi
publicitare al
pianinele din
S.E.A.P.
dotarea
U.N.M.B.
(la cerere).

Prestarea
servicii de
editare şi tipărire
- în cadrul
contractului nr.
233/22.04.2014,
încheiat între
U.N.M.B. şi
A.F.C.N.(flayere A5, afişe
format A2,
pliante A4).
Finalizat Furnizare servicii Anunţ de
de conectare la publicitate
Internet şi de
nr.
furnizare de 4672/03.06.2
semnal T.V. 014, postat
(permanent) la pe site-ul de
sediul U.N.M.B. anunţuri
şi la căminul publicitare al
studenţesc,
S.E.A.P.
respectiv
menţinerea
postului de
telefonie fixă de
la sediul
U.N.M.B.
În
Efectuarea
derulare plăţilor directe în
favoarea S.C.
Euroconstruct
International
S.R.L.

0

0

0

0

0

0

0

0

de lucrări
nr. 1523/
22.04.2010)
Efectuarea unei Achiziţie
2001
23.06.2014 curse realizate de directă
proprietar cu
autocarul Scania
Irizar, în favoarea
Beneficiarului în
data de 27 iunie
2014, pe ruta
Buc.-Piteşti-Buc.
(participarea
corului academic
al F.C.M.P.M. la
Festivalul
Internaţional de
Muzică Corală
“D.G. Kiriac”, ed.
a XXII-a.
Servicii 2023
23.06.2014 suplimentare-de
proiectare privind
reconversia
etajului IV al
obiectivului
Mediatecă, într-o
sală
multifuncţională
(modulară),
inclusiv tratamente
/ fono-absorbante
şi modificări de
instalaţii aferente,
respectiv
amenajarea unui
studio de repetii/
înregistrări/concert
e, constituit dintr-o
sală de
repetiţii/concerte
(care să poată
funcţiona atât ca
sală de repetiţii/
înregistrări, cât şi
ca sală de concerte
şi recitaluri) şi a

Negociere
fără
publicarea
prealabilă
anunţ de
particip.

-

-

-

UCT
INTERNATION
AL S.R.L.
CENTRUL
1.200 lei
NAŢIONAL
DE ARTĂ
“TINERIMEA
ROMÂNĂ”

272,91
euro

S.C. CAMI
S.C. CAMI 8.786,80 1.998,32
ATELIERUL DE ATELIERUL
lei
euro
ARHITECTURĂ
DE
S.R.L.
ARHITECTUR
Ă S.R.L.

11

1 zi

0

Până la
31 iulie
2014

0

Finalizat Efectuarea unei
curse realizate de
proprietar cu
autocarul Scania
Irizar, în
favoarea
Beneficiarului în
data de 27 iunie
2014, pe ruta
Buc.-Piteşti-Buc.
(participarea
corului academic
al F.C.M.P.M. la
Festivalul
Internaţional de
Muzică Corală
“D.G. Kiriac”,
ed. a XXII-a.
Finalizat
Servicii Anunţ de
suplimentare-de atribuire nr.
proiectare
147735/
privind
25.06.2014
reconversia
etajului IV al
Notificare
obiectivului A.N.R.M.A.
Mediatecă, într-o
P. nr.
sală
155714/
multifuncţională 25.06.2014
(modulară),
inclusiv
tratamente /
fono-absorbante
şi modificări de
instalaţii
aferente,
respectiv
amenajarea unui
studiode repetii/
înregistrări/conce
rte, constituit
dintr-o sală de
repetiţii/concerte
(care să poată
funcţiona atât ca
sală de

0

0

0

0

unei regii (studio
de înregistrări), în
perioada/perioadel
e convenite.

Sevicii de
Achiziţie
PFA Nelu
S.C. FIDOX
S.C. EXPERT 2.900 lei 660,32
evaluare
directă
Cobzaru
S.R.L.
VALUATION
euro
autorizată, în
(oferte
S.C. FIDOX
PFA Nelu
S.R.L.
S.R.L.
Cobzaru
DA5498528 condiţiile legii, a postate în
clădirilor şi
S.E.A.P.)
Expert
S.C. EXPERT
terenurilor -active
Evaluator
EVALUĂRI
fixe corporaleAndroniu
S.R.L.
aflate în
Iulian-Cosmin Expert Evaluator
patrimoniul
S.C.
Androniu IulianU.N.M.B., atât la
CONSEXPER
Cosmin
sediu, cât şi la
T S.R.L.
S.C. EXPERT
căminul
S.C. EXPERT VALUATION
studenţesc.
VALUATION
S.R.L.
S.R.L.
S.C. EAST
S.C.
BRIDGE S.R.L.
NEOCONSUL
T S.R.L.
S.C. EXPERT
EVALUĂRI
S.R.L.
S.C. EAST
BRIDGE
S.R.L.
Lucrări
de
Achiziţie
S.C.
EMTIX
S.C. GEBO
S.C. GEBO 15.720 lei 3.575,65
2452
igienizare a
directă
S.R.L.
CONSTRUCT CONSTRUCT
euro
26.08.2014
spaţiilor de la
(oferte
S.C. MEGA
S.R.L.
S.R.L.
căminul studenţesc postate în CONSTRUCT
al U.N.M.B. (ce S.E.A.P.)
S.R.L.
constau în
S.C. GEBO
zugrăveli,
CONSTRUCT
înlocuire parchet,
S.R.L.
respectiv faianţă)
S.C.
şi a lucrărilor de
WHITEPELI
reparaţii -în zona
S.R.L.
saceacului- a
S.C.
grinzilor
SOFTMET
ornamentale şi a
S.R.L.
învelitorii de tablă.
S.C. CODTEX
IMPEX S.R.L.
2030
24.06.2014

12

1 lună

0

30 zile

0

repetiţii/înregistr
ări, cât şi ca sală
de concerte şi
recitaluri) şi a
unei regii (studio
de înregistrări),
în
perioada/perioad
ele convenite.
Finalizat
Sevicii de
Anunţ de
evaluare
publicitate
autorizată, în
nr. 4608/
condiţiile legii, a 30.05.2014,
clădirilor şi
postat pe
terenurilor site-ul de
active fixe
anunţuri
corporale- aflate publicitare al
în patrimoniul
S.E.A.P.
U.N.M.B., atât la
sediu, cât şi la
căminul
studenţesc.

Finalizat

Lucrări de
Anunţ de
igienizare a
publicitate
spaţiilor de la
nr. 5842/
căminul
05.08.2014,
studenţesc al
postat pe
U.N.M.B. (ce
site-ul de
constau în
anunţuri
zugrăveli,
publicitare al
înlocuire parchet, S.E.A.P.
respectiv faianţă)
şi a lucrărilor de
reparaţii -în zona
saceacului- a
grinzilor
ornamentale şi a
învelitorii de

0

0

0

0

Servicii de
Achiziţie S.C. SILKAT
S.C. SILKAT
S.C. SILKAT 8.620 lei 1.950,40
3118
ELECTRIC ELECTRIC GRUP ELECTRIC
euro
17.09.2014 tipărire –în condiţii directă
grafice de înaltă
(oferte
GRUP S.R.L.
S.R.L. S.C.
GRUP S.R.L.
S.C.
KREATIVE PLUS
DA5782503 calitate-a unui nr. postate în
de 2000 de buc. S.E.A.P.) NETBOOT
S.R.L.
broşuri-Student
S.R.L.
S.C. NETBOOT
Prospectus- după o
S.C.
S.R.L.
machetă prezentată
KREATIVE
în prealabil şi
PLUS S.R.L.
aprobată de
beneficiar, cu
ocazia festivităţilor
prilejuite de
aniversarea a 150
de ani de existenţă
a U.N.M.B.

10 zile

Servicii complexe Achiziţie
S.C.
S.C. QUARTZ S.C. QUARTZ 98.850 lei 22.452,13 Până la
3241
directă
TROPEVM
MEDIA
MEDIA
euro finalizarea
19.09.2014 de tipărire a unui
nr. de 1500 buc.
(oferte
S.R.L.
PRODUCTION PRODUCTION
activităţilo
S.C. GIVE
S.R.L.
S.R.L.
r incluse în
DA5806601 albume aniversare, postate în
printare a 500 buc. S.E.A.P.) EXPERIENCE
contract
D.V.D-uri
S.R.L.
documentare,
S.C. PROMO
pregătire a unui
CARROT
eveniment în
S.R.L.
parcul Cişmigiu,
S.C. SELADO
confecţionare a 2
COM S.R.L.
buc. roll-up-uri, 2
BRĂILA
buc. banner-e, 2
S.C.
buc. mash-uri, 500
DEPOZITUL
buc. sacoşe de
DE
cadouri pentru
PUBLICITAT
invitaţii la
E S.R.L.
festivităţile
S.C.
prilejuite de
CONSULTIN
aniversarea a 150
BUSINESS
de ani de existenţă
ALLIANCE
a U.N.M.B.
S.R.L.
S.C. QUARTZ
MEDIA
PRODUCTIO
N S.R.L.
Lucrări de
Achiziţie S.C. AZERA
S.C. IGIENA
S.C.
20.272,60 4.604,37 30 zile
3279
13

0

0

0

tablă.
Servicii de
tipărire -în
condiţii grafice
de înaltă calitatea unui nr. de
2000 de buc.
broşuri-Student
Prospectus- după
o machetă
prezentată în
prealabil şi
aprobată de
beneficiar, cu
ocazia
festivităţilor
prilejuite de
aniversarea a 150
de ani de
existenţă a
U.N.M.B.
Finalizat
Servicii
Anunţ de
complexe de
publicitate
tipărire a unui nr. nr. 6529/
de 1500 buc. 11.09.2014,
albume
postat pe
aniversare,
site-ul de
printare a 500
anunţuri
buc. D.V.D-uri publicitare al
documentare,
S.E.A.P.
pregătire a unui
eveniment în Notificare de
parcul Cişmigiu, atribuire la
confecţionare a 2 cumpărarea
buc. roll-up-uri,
directă
2 buc. banner-e, numărul
2 buc. mash-uri,
91598
500 buc. sacoşe
de cadouri pentru
invitaţii la
festivităţile
prilejuite de
aniversarea a 150
de ani de
existenţă a
U.N.M.B.
Finalizat

Finalizat

Lucrări de

Anunţ de

0

0

0

0

0

0

ignifugare ale
directă
podurilor cu
(oferte
acoperişuri tip
postate în
DA
şarpantă din
S.E.A.P.)
5812128
material
combustibil
(lemnos) de la:
- sediul
U.N.M.B.:
ignifugarea
asterelei (int./ext.),
la acoperişul trons.
A4, ignifugarea
căpriorilor şi
acelorlalte
elemente din lemn,
montarea unui strat
de ridurit, execuţia
unui perete din
ridurit, înlocuirea
geamurilor la
ferestrele trons.
A4.
- căminul
studenţesc

22.09.2014

Servicii de
Achiziţie
3361
24.09.2014 verificare tehnică - directă
periodică- în
(oferte
DA5804291 utilizare, respectiv postate în
S.E.A.P.)
verificarea “la
cald”, încercarea la
presiune
hidraulică
(prescrisă) şi
revizia exterioară
în conformitate cu
prescripţiile
tehnice ISCIR PT
C9, respectiv PT
C11 – pentru
prelungirea
autorizaţiei de
funcţionare pentru
cazanele de apă
caldă SIGMA (tip

TRADE
SERV S.R.L.
GECOMAR 60
S.R.L.
S.C. GEBO
EXIM S.R.L.
S.C.
CONSTRUCT
GECOMAR
S.R.L.
60 EXIM
S.C.
S.R.L.
EUROTOTAL
S.C. GEBO
COMP S.R.L.
CONSTRUCT S.C. GECOMAR
S.R.L.
60 EXIM S.R.L.
S.C.
MOLDSTING
S.R.L.
S.C.
EUROTOTAL
COMP S.R.L.
S.C.
EUROSTING
S.R.L.
S.C. IGIENA
SERV S.R.L.
S.C. IBC
FOCUS S.R.L.
S.C. RON
PROTECT
SOLUTIONS
S.R.L.
-

S.C. MEGA
PASCAL S.R.L.
GSC NOVICHIM
S.C. LPV
PROIECT
CONSULT S.R.L.

S.C. LPV
PROIECT
CONSULT
S.R.L.

lei

euro

(16.342, (3.711,78
60 lei Є pt.
sediu;
sediu;
3.930 lei 892,59 Є
- cămin)
pt.
cămin)

5.580 lei 1.267,84 Până la
euro
30 sept.
2014

14

0

ignifugare ale publicitate
podurilor cu
nr. 6533/
acoperişuri tip 11.09.2014,
şarpantă din
postat pe
material
site-ul de
combustibil
anunţuri
(lemnos) de la: publicitare al
- sediul
S.E.A.P.
U.N.M.B.:
ignifugarea
asterelei
(int./ext.), la
acoperişul trons.
A4, ignifugarea
căpriorilor şi
acelorlalte
elemente din
lemn, montarea
unui strat de
ridurit, execuţia
unui perete din
ridurit, înlocuirea
geamurilor la
ferestrele trons.
A4.
- căminul
studenţesc
Finalizat
Servicii de
verificare tehnică
-periodică- în
utilizare,
respectiv
verificarea “la
cald”, încercarea
la presiune
hidraulică
(prescrisă) şi
revizia exterioară
în conformitate
cu prescripţiile
tehnice ISCIR PT
C9, respectiv PT
C11 – pentru
prelungirea
autorizaţiei de
funcţionare
pentru cazanele

0

0

ICMA) cu putere
de 1160 kw, cazan
BUDERUS SK 725,
cu putere 870 kw,
cazan BUDERUS SK
725, cu putere 405
kw din dotarea
centralei termice
de la sediul
U.N.M.B.

Finalizarea –
Act
integral- a
adiţional
lucrărilor
nr. 6,
contractate, în
3516
30.09.2014 concordanţă cu
graficul de
(la
contractul reeşalonare fizică
şi valorică a
de lucrări
nr. 1523/ restului de executat
22.04.2010) până cel mai târziu
la data de 31
martie 2015.

-

-

Prestarea servicii Achiziţie
3608
de editare şi
directă
07.10.2014
tipărire - în cadrul (oferte
contractului nr. postate în
233/22.04.2014, S.E.A.P.)
încheiat între
U.N.M.B. şi
A.F.C.N.- (afişe
format A2, pliante
A4).

-

S.C. INTENSIV
GRAFIC S.R.L.

Prestarea -în
Achiziţie
3609
07.10.2014 cadrul contractului directă
nr.
233/22.04.2014,
încheiat între
U.N.M.B. şi
A.F.C.N.- a
serviciilor de
transport (auto) a
unor instrumente

-

-

-

Asocierea S.C.
ROMCONSTR
UCT HOLDING
GRUP S.A.
(lider asociere)
&
EUROCONSTR
UCT
INTERNATION
AL S.R.L.

-

S.C.
516 lei
INTENSIV
GRAFIC S.R.L.

P.F.A.
BALABAN
ROMEO
PETRU

310 lei

15

-

Până la
31 martie
2015

0

117,09
euro

30 zile

0

70,35
euro

1 zi

0

de apă caldă
SIGMA (tip
ICMA) cu putere
de 1160 kw,
cazan BUDERUS
SK 725, cu putere
870 kw, cazan
BUDERUS SK
725, cu putere
405 kw din
dotarea centralei
termice de la
sediul U.N.M.B.
În
Finalizarea
derulare –integral- a
lucrărilor
contractate, în
concordanţă cu
graficul de
reeşalonare fizică
şi valorică a
restului de
executat până cel
mai târziu la data
de 31 martie
2015.
Finalizat
Prestarea
servicii de
editare şi tipărire
- în cadrul
contractului nr.
233/22.04.2014,
încheiat între
U.N.M.B. şi
A.F.C.N.- (afişe
format A2,
pliante A4).
Finalizat Prestarea -în
cadrul
contractului nr.
233/22.04.2014,
încheiat între
U.N.M.B. şi
A.F.C.N.- a
serviciilor de
transport (auto) a
unor instrumente

-

0

0

-

0

0

-

0

0

de percuţie cu
autoutilitara
Proprietarului, în
favoarea
Beneficiarului, în
data de 8
octombrie 2014,
de la sediul
U.N.M.B. la
locaţia din Piaţa
Amzei în care se
va desfăşura
evenimentul şi
returnarea acestora
la sediul U.N.M.B.
la finalul
evenimentului.
Servicii de
tipărire a unui
număr de 150 buc.
din volumul IVUniversitatea
Naţională de
Muzică din
Bucureşti la 140
ani- după o
machetă editată,
aprobată în
prealabil de
beneficiar.
Servicii de
4060
întocmirea
31.10.2014
proiectelor tehnice,
DA6014184 achiziţionarea
tuturor
echipamentelor
necesare şi
executarea
lucrărilor de
instalare, racordare
şi punere în
funcţiune a unui
post de
transformare
(nou), prefabricat,
într-o anvelopă din
beton, pentru
3627
08.10.2014

Achiziţie
directă

-

S.C. EDITURA S.C. DESKTOP 7.425 lei 1.684,09
ROSETTI
PUBLISHING
euro
INTERNAŢIONA
S.R.L.
L S.R.L.
S.C. SIMPLU
PRINT S.R.L.
S.C. DESKTOP
PUBLISHING
S.R.L.

Achiziţie S.C. ACCEPT S.C. ACCEPT
directă
S.R.L.
S.R.L.
(oferte
S.C.
S.C. UTI GRUP
postate în EUROELECT
S.A.
S.E.A.P.)
RIC S.R.L.
S.C. IBC
FOCUS S.R.L.
S.C. UTI
GRUP S.A.

15 zile

0

S.C. ACCEPT 319.768,1 72.445,72 Până la
S.R.L.
7 lei
euro
24 dec.
2014
(din care din care
73.440,69 16.638,50
lei se
euro se
deconteaz deconteaz
ă către
ă către
ENEL) ENEL)

1

16

de percuţie cu
autoutilitara
Proprietarului, în
favoarea
Beneficiarului, în
data de 8
octombrie 2014,
de la sediul
U.N.M.B. la
locaţia din Piaţa
Amzei în care se
va desfăşura
evenimentul şi
returnarea
acestora la sediul
U.N.M.B. la
finalul
evenimentului.
Finalizat
Servicii de
tipărire a unui
număr de 150
buc. din volumul
IV- Universitatea
Naţională de
Muzică din
Bucureşti la 140
ani- după o
machetă editată,
aprobată în
prealabil de
beneficiar.
În
Servicii de
Anunţ de
derulare
întocmirea
publicitate
proiectelor
nr.
tehnice,
7461/14.10.2
achiziţionarea 014, postat
tuturor
pe site-ul de
echipamentelor
anunţuri
necesare şi publicitare al
executarea
S.E.A.P.
lucrărilor de
instalare,
Notificare de
racordare şi
atribuire la
punere în
cumpărarea
funcţiune a unui directă nr.
post de
146877
transformare
(nou),

0

0

0

0

alimentarea
independentă cu
energie electrică a
obiectivului
Mediatecă.

Servicii de
Achiziţie S.C. QUARTZ S.C. QUARTZ
S.C. POWER 3.465,85
4123
MEDIA
MEDIA
OFFICE S.R.L.
lei
05.11.2014 confecţionare şi de directă
instalare a unui
(oferte
PRODUCTIO PRODUCTION
N S.R.L.
S.R.L.
DA6029543 totem luminos din postate în
plexiglas, cu
S.E.A.P.) S.C. FARES S.C. FARES ALL
următoarele
ALL
TRADING S.R.L.
caracteristici:
TRADING
S.C. POWER
înălţimea 2200
S.R.L.
OFFICE S.R.L.
mm şi lăţimea 940
S.C. POWER
mm, amplasat pe
OFFICE
un postament înalt
S.R.L.
de 800 mm (din
care 500 mm vor fi
încastraţi în sol), la
partea superioară
având sigla
U.N.M.B. şi
denumirea în clar a
universităţii şi care
va fi poziţionat în
faţa univeresităţii.

784,27 Până la
euro finalizarea
serviciilor
incluse în
contract

Achiziţionare
bonuri valorice
pentru carburanţi
auto
Servicii de
4509
08.12.2014 evaluare autorizată
(în conformitate cu
DA6166867 legile în vigoare)
atât a riscului pe
care-l prezintă
clădirile aflate în
patrimoniul
U.N.M.B., cât şi
asupra persoanelor
din incinta
acestora, în toate

912,22
euro

-

0

923,03
euro

15 zile

0

4443
03.12.2014

Achiziţie
directă

-

-

Achiziţie
directă
(oferte
postate în
S.E.A.P.)

S.C. DELTA
SECURITY
S.R.L.
S.C. BELCO
SECURITY
SOLUTIONS
S.R.L.
S.C.
MYAROM
S.R.L.
S.C. EMTIX
S.R.L.

S.C. BELCO
SECURITY
SOLUTIONS
S.R.L.
S.C. EMTIX
S.R.L.

S.C. OMV
4.039,50
PETROM
lei
MARKETING
S.R.L.
S.C. EMTIX 4.100,00
S.R.L.
lei

17

0

prefabricat, într-o
anvelopă din
beton, pentru
alimentarea
independentă cu
energie electrică
a obiectivului
Mediatecă.
Finalizat
Servicii de
confecţionare şi
de instalare a
unui totem
luminos din
plexiglas, cu
următoarele
caracteristici:
înălţimea 2200
mm şi lăţimea
940 mm,
amplasat pe un
postament înalt
de 800 mm (din
care 500 mm vor
fi încastraţi în
sol), la partea
superioară având
sigla U.N.M.B. şi
denumirea în clar
a universităţii şi
care va fi
poziţionat în faţa
univeresităţii.
Finalizat Achiziţionare
bonuri valorice
pentru carburanţi
auto
Finalizat
Servicii de
Anunţ de
evaluare
publicitate
autorizată (în
nr.
conformitate cu 8559/19.11.2
legile în vigoare) 014, postat
atât a riscului pe pe site-ul de
care-l prezintă
anunţuri
clădirile aflate în publicitare al
patrimoniul
S.E.A.P.
U.N.M.B., cât şi
asupra
persoanelor din

0

0

0

0

0

0

clădirile de la
sediul U.N.M.B. şi
de la căminul
studenţesc.

Prelungirea
Act
termenului de
adiţional
finalizare pentru
nr. 1,
executarea
4765
lucrărilor de
19.12.2014
instalare, racordare
(la
şi punere în
contractul
de lucrări funcţiune a unui
post de
nr. 4060/
31.10.2014)transformare (nou),
prefabricat, într-o
anvelopă din
beton, pentru
alimentarea
independentă cu
energie electrică a
obiectivului
Mediatecă.

-

-

-

S.C. ACCEPT
S.R.L.

-

Şef Serviciu Tehnic,

Şef Birou Achiziţii Publice,

ing. George Tănăsescu

admin. fin. Eugenia Toma
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-

Până la
31 martie
2015

0

incinta acestora,
în toate clădirile
de la sediul
U.N.M.B. şi de la
căminul
studenţesc.
În
Prelungirea
derulare termenului de
finalizare pentru
executarea
lucrărilor de
instalare,
racordare şi
punere în
funcţiune a unui
post de
transformare
(nou),
prefabricat, într-o
anvelopă din
beton, pentru
alimentarea
independentă cu
energie electrică
a obiectivului
Mediatecă.

-

0

0

