ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ
În atenţia operatorilor economici interesaţi
1. Autoritatea contractantă: SCOALA GIMNAZIALA PROFESOR CRISTEA STANESCU,
COMUNA CORNU (C.F. 29006435).
2. Sursa de finanţare: BUGET LOCAL
3. Informaţii achiziţie: în temeiul prevederilor art. 7 (5) din Legea nr.98/2016,privind achizitiile
publice,Scoala Gimnaziala “Profesor Cristea Stanescu”, Comuna Cornu, în calitate de autoritate
contractantă, lansează ACHIZIŢIA DIRECTĂ în vederea achiziţionării urmatoarelor lucrari de
reparatii curente:
I.- Reparatii instalatii sanitare (inlocuit tevi, racorduri, robineti) pt 14 grupuri sanitare si verificare
instalatie canalizare
II. Reparatii, zugraveli interioare lavabile- cca 200 m.p. , inlocuire faianta -20 m.p. si gresie- cca 20
m.p., inlocuire tavan casetat- cca 80 m.p., montare pisoare – 3 buc.,inlocuire WC turcesc cu WC tip
scaun- 7 buc.
III. Reparat tamplarie lemn (usi cabina WC), slefuit, lacuit- 15 buc.
Lucrarile se vor oferta separat, pentru punctele I, II si III.
Valoarea estimată totală a contractului de lucrari este de 30.000 lei (fără TVA).
4.Modalitatea de atribuire: achiziţie directă;
5. Documentaţia de atribuire: Accept/mentiuni la Caietul de sarcini, Anexe la caietul de sarcini
(Certficat de inregistrare fiscala, deviz oferta in plic inchis, conform antemasuratorilor
anexate), model contract de executie lucrari; Pentru a fi declarate conforme si admisibile,
ofertele trebuie sa indeplineasca cerintele minimale din caietele de sarcini. Mentionam
obligativitatea ofertantiloe de a vizita amplasamentele lucrarilor.
6. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 30.07.2019, ora 12, 00;
7. Data stabilirii ofertei câştigătoare:31.07.2019, ora 10 00.
8. Adresa la care se transmit ofertele: Scoala Gimnaziala Profesor Cristea Stanescu,
bld.Eroilor, nr.480. Dupa stabilirea ofertei castigatoare se va urma procedura de achizitie
directa in SEAP
Pentru clarificări sau solicitări de informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa
de mai sus. Persoană de contact: Supeala Laura– director. (Tel. 0244/367.471, sau 0732094474)
Caietul de sarcini si antemasuratorile - poat fi obţinute şi de la Serviciul Secretariat, până
la data de 29.07.2019, ora 1200
DIRECTOR,
Prof.Supeala Laura

