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Nr. 830/10.08.2020
ANUNȚ – ACHIZITIE DIRECTĂ
”Lucrari reparații – Școala Gimnazială Dumitra, local nr. 1”

In temeiul prevederilor art. 7, alin (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art.
43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice.
Școala Gimnaziala Dumitra, cu sediul în comuna Dumitra, str. Bisericii, nr. 5, sat Dumitra , jud.
Bistrita-Nasaud, email: scoaladumitra@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, realizează
”Lucrari reparații – Școala Gimnazială Dumitra, local nr. 1”
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finantare: 02 – buget local, an 2020
Detalii anunț:
Tip anunt: cumparare directa
Tip contract: realizare lucrari
Denumire achizitie: ”Lucrari reparații – Școala Gimnazială Dumitra, local nr. 1”
după cum urmeaza:
Descrierea contractului: ”Lucrari reparații– Școala Gimnazială Dumitra, local nr.1”, după caietul
de sarcini.
Produsele/Serviciile vor fi livrate la sediul autoritatii contractante, respectiv in comuna Dumitra, sat
Dumitra, strada Principală, nr.365, jud. Bistrița-Năsăud
Valoarea estimată: 22 000 lei
Conditii de participare: Ofertele de pret se vor transmite pe email la adresa
scoaladumitra@gmail.com, sau prin poștă sau la secretariat, pe adresa: Școala Gimnaziala Dumitra,
str. Bisericii, nr. 5, sat Dumitra , jud. Bistrita-Nasaud.. Ofertele vor fi exprimate in valori cu si fara
TVA si vor include si cheltuielile de livrare.
Criterii de adjudecare: pretul cel mai scazut
Termenul limita de primire oferta: 22.08.2020
Informatii suplimentare:
Documentația de atribuire este disponibila pe site-ul www.scoaladumitra.ro, sectiunea achiziții publice.

Director,
prof. Roșu Iuliu Eugen
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CAIET DE SARCINI
achiziţie lucrări
”Lucrari reparații– Școala Gimnazială Dumitra, local nr. 1”,
Prezentul caiet de sarcini cuprinde totalitatea serviciilor privitoare la asigurarea reparațiilor pe
care Școala Gimnazială Dumitra intenţionează să le realizeze, specificaţiile tehnice ale acestora, modul
de prestare şi alte informaţii şi cerinţe de care vor ţine cont ofertanţii la întocmirea ofertei.
I. INTRODUCERE
Prestarea lucrărilor se va realiza pe perioada de valabilitate a contractului, în baza solicitării
autorităţii contractante.
II. SCURTĂ DESCRIERE
Școala Gimnazială Dumitra intenţionează să achiziţioneze lucrări pentru asigurarea reparațiilor,
conform cerinţelor de la pct. III, prin achiziţie directă, cu încheiere contract de prestare servicii la
sediul acesteia.
Pentru alte măsurători și stabilirea cu exactitate a detaliilor lucrărilor, ofertanții interesați sunt rugați să
se deplaseze în teren, la adresa comuna Dumitra, sat Dumitra, strada Principală, nr. 5, jud.
Bistrița-Năsăud.
Lucrările de reparații se vor desfășura în incinta Școlii Gimnaziale Dumitra și vor cuprinde
următoarele:
III. CARACTERISTICI:
- turnare beton simplu în starturi de 5-25 cm pentru egalizare – 36 mp;
- desfacere pardoseală din parchet pe dușumele oarbe – 36 mp;
- montare parchet triplu stratificat pe suport existent – 36 mp;
- demolare postament de beton – 23 mc;
- pavare cu pavele claitatea 1 pe substrat de nisip - 40 mp;
- placare plăci gresie/faianță cal 1 – 16 mp;
- confecționare/montare porți metalice din tablă – 2 buc;
- tencuială exterioară și drișcuire – 8 mp;
- vopsire exterior pe tencuială drișcuită: 16 mp.
IV. CONDIŢII ŞI DOCUMENTE DE CONFIRMARE ŞI CERTIFICARE CARE ÎNSOŢESC
OFERTA
Copie a Certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul din
raza căruia îşi are sediul ofertantul.
V. CONDIȚII DE PRESTARE
1. Asigurarea asistenţei tehnice: pe parcursul contractului, lucrările vor fi supravegheate de ambele părţi.
2. Termene: conform specificațiilor din contract
3. Recepţia: îndeplinirea obligaţiilor asumate va fi urmărită continuu de către autoritatea contractantă;
recepția se va face la finalizarea lucrărilor, conform termenilor stabiliți în contract.
4. Tarifele unitare ale serviciilor, prevăzute în ofertă au un caracter ferm şi nu se modifică pe durata
valabilităţii contractului.
5. Perioada de prestare: solicitarea este valabilă pentru perioada cuprinsă între data semnării
contractului şi 22.08.2020. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a diminua sau majora
serviciile solicitate în caietul de sarcini, în funcţie de necesităţile apărute pe parcursul derulării
contractului şi de existenţa resurselor financiare aprobate cu această destinaţie.
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VI. MODALITATE DE PLATĂ
Plata se va face din contul deschis la Trezoreria Năsăud prin ordin de plată, în baza facturii
emise de prestator, în termen de 30 zile de la primirea facturii, pe baza facturilor în original emise de
prestator şi a fişelor de intervenţii.
VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE : „PREŢUL CEL
MAI SCĂZUT”
Contractul se va încheia cu operatorul economic a cărui ofertă răspunde la toate cerinţele
solicitate în prezentul caiet de sarcini şi a cărui propunere financiară conţine preţul cel mai scăzut.
VIII. MODUL DE ELABORARE A OFERTEI
Ofertantul va prezenta oferta de preţ pentru o revizie care să includă toate lucrările
menţionate la pct. III. Va fi respins ofertantul care nu poate asigura toate tipurile de lucrări solicitate.
Nu se admit oferte alternative.
Preţurile se vor exprima în lei.
Toate cerinţele caietului de sarcini sunt minimale şi obligatorii. Dacă cerinţele minime
obligatorii nu sunt îndeplinite de ofertă, aceasta se descalifică.
IX. PREZENTAREA OFERTEI
Adresa la care se transmite oferta este: Școala Gimnazială Dumitra, strada Bisericiii, nr. 5.
Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud.
- Perioada de valabilitate a ofertelor este de minimum 3 zile de la data transmiterii acestora.
- Limba de redactare a ofertei este limba română.
- Nu se solicită constituirea unei garanţii de participare.
- Nu se solicită constituirea unei garanţii de bună execuţie a contractului.
X. MODUL DE EVALUARE A OFERTEI
Pentru a evita contractarea unor servicii necorespunzătoare şi pentru a evidenţia cât mai uşor
avantajele fiecărei oferte studiate în etapa prealabilă de testare de piaţă, criteriul de atribuire a
contractului este „preţul cel mai scăzut” al ofertei totale, aplicat doar ofertelor acceptabile şi conforme.
Oferta declarată conformă şi care are cel mai mic preţ total, va fi declarată câştigătoare.

Director,
prof. Roșu Iuliu Eugen

