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SOLICITARE OFERTE DE PREȚ 

 

 

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

intenționează să realizeze o achiziție directă care are ca obiect executarea lucrării de ,, Sistem 

control acces ". 

 

Cod CPV: 42961100 - 1   Sisteme de control al accesului 

 

I. Precizări pentru operatorii economici interesați să depună oferte: 

 

 Valoarea estimată a achiziției de lucrări este de: 1.600,00  lei fără TVA. Valoarea ofertelor nu 

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

Modalitatea de achiziție conform legii: Achiziție directă; 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut; 

Valabilitatea ofertei: 30 zile; 

Furnizarea ofertei: 15 zile de la semnarea contractului;  

Perioada de garanție acordată lucrării este de 12 luni.  

 

II Oferta trebuie să respecte următoarele cerințe: 

Ofertele de preț să se încadreze în valoarea estimată a achiziției;  

Caracteristicile tehnice să respecte cerințele specificațiilor tehnice minimale solicitate; 

Să accepte modelul de contract atașat la prezenta adresă; 

Să fie inregistrati în catalogul electronic de produse, servicii și lucrări pus la dispoziție de SICAP, 

achiziția urmând  a se efectua  și pe SICAP. 

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, 
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ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita în scris 

ofertanților respectivi, reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor 

 

III. 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 02.12.2019, ora 1100. 

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Liceului Tehnologic ,,Grigore Moisil" Bistrița, Sala  

Director , în data de 02.12.2019, ora 11, Str.Rodnei , Nr.23 . 

Termenul limită de solicitare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire este de 29.11.2019. 

 

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 
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