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Anunț achiziție  

Reparaţii capitale : faţadă, scări, acoperiş corp B Şcoala Primară Carol I  

Şcoala Primară Carol I Iași intenționează să achiziționeze lucrari de Reparaţii capitale: 

faţadă, scări, acoperiş corp B Şcoala Primară Carol I , conform caietului de sarcini atașat. 

 

1. Modalitatea de atribuire: achiziție directă.  

2. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut cu condiția îndeplinirii și respectării 

cerințelor solicitate în caietul de sarcini. În situația în care ofertele clasate pe primul 

loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic sigilat depus 

la sediul  Şcolii Primare Carol I Iași , strada Toma Cozma nr. 6, în vederea departajării 

ofertelor. În solicitare se vor menționa data, locul și ora la care se vor deschide noile 

oferte. 

3. Valoarea estimată a contractului este de 173109 lei, fara TVA. 

4. Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare 

5. Condiții de prestare: Lucrările vor fi executate la sediul Şcolii Primare Carol I Iași , 

strada Toma Cozma nr. 6, în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului de 

începere a lucrarilor 

6. După semnarea contractului, avizarea situaţiilor de lucrări de dirigintele de şantier și 

recepţia lucrǎrii, furnizorul va emite factură, plata efectuându-se în termen de 30 de 

zile de la recepție, în contul deschis la Trezorerie. 

7. Modul de prezentare a ofertei:  

Oferta se va depune în plic sigilat (conţinând în plicuri separate oferta tehnică şi 

propunerea financiară) la sediul  Şcolii Primare Carol I Iași , strada Toma Cozma nr. 

6. Plicul va avea menţiunea : Ofertă pentru  achiziţia directă ce are ca obiect lucrări de 

Reparaţii capitale : faţadă, scări, acoperiş corp B Şcoala Primară Carol I. 

Condiții de participare: Documentația este publica pe situl www.scoalacarol.ro 



Ofertantul desemnat câștigător va posta oferta în SICAP. 

Garanţia de buna execuţie va fi de 5%. Garanţia de bună execuţie se poate constitui 

prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale (sau daca va fi o 

singură factură din factura respectivă). În acest caz, contractantul are obligaţia de a 

deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului 

din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil 

distinct la dispoziţia autorităţii contractante. 

Odată cu oferta, ofertantul va depune următoarele documente: 

 

- Scrisoare de înaintare- Formularul nr. 1; 

- Formularul de oferta – Formularul nr. 2, Anexa la formularul de ofertă Formularul nr. 

3; 

- Certificatul  constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în copie conform  cu  

originalul, valabil. Informațiile conținute de certificat să fie reale/actuale la data limită 

de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile 

CAEN autorizate din certificatul constatator. 

 

 

8. Data și ora limită de depunere a ofertelor:   

Oferta tehnică:  09.08.2021-ora 13 ; 

Oferta financiară:09.08.2021-ora 13 .        . 

9. Valabilitatea ofertei: 30 de zile. 

 

Eventualele clarificări sau informații suplimentare se pot solicita prin tel: 374 019 365 

sau e-mail: scoalacarol@yahoo.com. 

 

 

 

 

 

  

       Compartiment Achiziții Publice, 

           Adm. Corut Florinel 

        

 

 


