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SOLICITARE OFERTE DE PREȚ 

 

 

Obiect: Solicitare oferte de preț pentru atribuirea, prin CUMPĂRARE DIRECTĂ a contractului care are ca 

obiect executarea lucrării de ,, Înlocuire ferestre + uși PVC  -sală sport  "   la  Liceul Tehnologic 

,,Grigore Moisil" Bistrița 

   

Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil" Bistrița  în calitate de autoritate contractantă, intenționează să 

realizeze o achiziție directă prin intermediul catalogului electronic de produse, lucrări și servicii publicat în 

SICAP, în vederea atribuirii contractului de achiziție,mai sus menționat, în conformitate cu cerințele din 

prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.  

   

I.Precizări pentru operatorii economici interesați să depună oferte: 

 

 Valoarea estimată a achiziției de lucrări este de: 10.077,94  lei fără TVA. Valoarea ofertelor nu trebuie 

să depășească valoarea estimată. Prețul este ferm și va fi exprimat în lei, fără TVA. 

Valabilitatea ofertei: 30 zile 

 

Cod CPV: 45421130- 4    Instalare uși și ferestre 

 

Modalitatea de achiziție conform legii: Achiziție directă 

 

Perioada de garanție acordată lucrării este de 24 luni de la data semnării procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrării.  

 

Termenul limită de depunere a ofertelor 

Operatorii economici, sunt rugați să depună oferta la sediul Liceului Tehnologic ,,Grigore Moisil" 

Bistrița (Secretariat) în plic sigilat, Str.Rodnei , Nr.23 și să informeze în scris achizitorul la adresa de e-

mail: grigoremoisilbn@yahoo.com sau la nr. de fax - 0263234923, până la data de 25.11.2018, ora 1000. 

Operatorii economici interesați de această achiziție trebuie să fie inregistrati în catalogul electronic de 

produse, servicii și lucrări pus la dispoziție de SICAP, achiziția urmând  a se efectua  și pe SICAP. 
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Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Liceului Tehnologic ,,Grigore Moisil" Bistrița, Sala  Director , în 

data de 25.11.2018, ora 10, Str.Rodnei , Nr.23 . 

Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele ataşate prezentei solicitări; 

Preţul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA; 

Termenul limită de solicitare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire este de 22.11.2019. 

 

 Criteriul de atribuire a contractului: Prețul cel mai scăzut. 

Va fi desemnată ofertă câștigătoare, oferta care îndeplinește cerințele solicitate de autoritatea contractantă. 

Valoarea ofertată nu trebuie să depășească valoarea estimată. În situația în care, ofertele clasate pe primul 

loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita în scris ofertanților respectivi, reofertarea în plic 

închis, în vederea departajării ofertelor. 

   

II.Condiții de participare 

1.1. Motive de excludere 

Cerinta nr. 1. 

Declaraţie privind neincadarea in prevederile art.164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 

Completare Formular nr. 3 

Cerinta nr. 2. 

Declaraţie privind neincadarea in prevederile art.165 coroborat cu art.166 din Legea nr.98/2016 privind 

achizitiile publice.Completare Formular nr. 4 

 Cerinta nr. 3. 

Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr.98/2016privind achizitiile 

publice.Completare Formular nr. 5 

Cerinta nr.4. 

Declaratie privind neincadarea in prevederile art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile 

publice.Completare Formular nr.6 

III. Prezentarea ofertei 

Ofertantul trebuie sa prezinte 1 exemplar al ofertei în original. Ofertantul trebuie să îndosarieze, să 

semneze și să numeroteze toate paginile. Toate documentele care alcătuiesc oferta, vor fi introduse 

intr-un plic închis și sigilat cu specificatia pe plic a continutului acestuia iar în interior va avea 

anexat un opis al documentelor depuse. 
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 Propunerea financiară va fi evaluată în funcție de prețul total raportat la valoarea maximă exprimată a 

contractului ce urmează a fi atribuit. Propunerea financiară se va elabora și prezenta astfel încât să furnizeze 

toate informațiile cu privire la cantitățile de lucrări și preț, să respecte în totalitate  cantitățile și categoriile 

de lucrări prevăzute în antemăsurătoare. 

 Propunerea financiară nu va putea depăși valoarea maximă estimată a achiziției, aceasta fiind în 

conformitate cu bugetul aprobat, iar prețul materialelor cuprinse în ofertă va fi la preț de furnizor, fără 

TVA.  

Propunerea tehnică să respecte cerințele caietului de sarcini. 

Ofertantul să accepte condițiile contractuale propuse (model contract lucrări atașat). 

 NU SE ACCEPTĂ ACTUALIZAREA PREȚULUI CONTRACTULUI. 

Lipsa propunerii financiare echivalează cu lipsa ofertei. 

Va fi desemnată ofertă câștigătoare, oferta care îndeplinește cerințele caietului de sarcini,  specificațiilor 

tehnice și are prețul cel mai scăzut. Pentru oferta desemnată câștigătoare se va prezenta propunerea 

financiară și propunerea tehnică. 

Alături de formularul de ofertă care reprezintă elementul principal al propunerii financiare și care cuprinde 

prețul total, se vor prezenta și celelalte formulare care se impun,. F1, F2, F3, C6, C7, C8, C9 întocmite 

conform prevederilor legale (Ordin 863/2008 ”Instrucțiuni de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 

privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investiției publice. 

    IV.      Alte cerinte 

 Executantul lucrării va depune la situatia de lucrari facturile de materiale, garantia, declaratia de 

conformitate a materialelor. 

Orice alte informații cu privire la această achiziție, se pot solicita la sediul Liceul Tehnologic ,,Grigore 

Moisil" Bistrița, telefon/fax 0263-233259/0263234923 sau e-mail grigoremoisilbn@yahoo.com.  

 

 

    DIRECTOR,                        ÎNTOCMIT, 

        prof. BORȘ GEORGETA ALINA   ec. OLTEAN DORETA 

 

 


