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Nr.5389/04.12.2017 

 

Anunţ de transparenţă voluntară 

În atenţia celor interesaţi 

 
 

COLEGIUL TEHNIC METALURGIC, cu sediul in SLATINA, str. Ecaterina Teodoroiu, nr 64 A, telefon/fax  

0249.431446, intenţionează să achiziţioneze direct, in conformitate cu prevederile art. 7, alin (5) din Legea nr 

98/2016 privind achiziţiile publice si ale art. 43-46 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice /acordul-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, lucrari curente de reparatii interioare,grupuri sanitare 

(parter, etaj I, etaj II), canalizare subsol la internatul şcolar,  achiziţie ce se va finaliza cu incheierea unui 

contract de achiziţie publică . 

1.    Obiectul contractului:   lucrări reparații internatul şcolar- conform caietului de sarcini . 

2. Cod CPV: 45453000-7  - lucrări construcţii 

3. Valoarea estimata a lucrărilor:140.000,00lei fără TVA 

4. Durata contractului: până la 20.12.2017 

Nu se admit oferte alternative. 

Caietul de sarcini se solicită la sediul autorităţii contractante în scris sau pe mail-ul: 

colegiu@metalurgicslatina.ro   

Condiţii de participare: 

Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor vizitarea amplasamentului obiectivului. Eventualele 

neconcordanţe, omisiuni vor fi semnalate beneficiarului înaintea depunerii ofertei, în vederea analizării şi dacă 

este cazul, a completărilor. 

Costurile privind transporturile, aprovizionarea, manipularea materialelor inclusiv a celor rezultate din 

desfaceri, vor fi cuprinse în valoarea aferentă lucrării. 

Decontarea se va face pe baza cantităţilor de lucrări real executate, verificate şi însuşite de către 

beneficiar. 
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Oferta va cuprinde: 1.Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

instanţa competentă, din care să rezulte că obiectul contractului ce urmează a fi atribuit are corespondent în 

codul CAEN din certificatul constatator. Oferta de preţ va fi încărcată/postată în catalogul SEAP. 

Criterii adjudecare:  

Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică este “preţul cel mai scăzut” ofertat 

pentru totalitatea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini şi cu încadrarea în sumele bugetare alocate pentru 

executarea lucrărilor. Aplicându-se criteriul “preţul cel mai scăzut” se precizează, în mod expres, faptul că 

cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 

În acest sens, orice oferta prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în 

considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior 

cerinţelor minimale obligatorii din Caietul de sacini. Ofertele cu soluţii tehnice inferioare celor prevăzute în 

Caietul de sacini atrag respingerea acestora ca neconforme. Oferta tehnică va fi depusă în cadrul şcolii până la 

termenul de primire oferte. 

Termen limită primire oferte: 08.12.2017 ora 16.00 

Informaţii suplimentare: Informaţii suplimentare s vor solicita la sediul autorităţii contractante sau pe mail. 
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