MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
BISTRIȚA – NĂSĂUD

NR. 8879 DIN 16.10.2017

ANUNT
„LUCRARI REABILITARE SEDIUL ISJ”
OBIECTUL CONTRACTULUI: La Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud se doreste
executarea unor lucrari de reabilitare:
 termoizolatii cu gangul de acces
 reabilitare scari acces
 reabilitare invelitoare acoperis – reparatii sorturi de tabla
 reabilitare copertina intrarea principala
Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud realizează un studiu de piaţă în vederea atribuirii
contractului de achiziţie publică mai sus menţionat.
I. Precizari pentru operatorii economici interesaţi să depună ofertă:
 Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile.
 Valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA este de 65,383.00 lei.
 Valoarea diverse si neprevazute este de: zero lei.
 Preţul va fi exprimat în lei, fara TVA.
 Preţul ofertei este ferm în lei.
 NU se accepta actualizarea pretului contractului.
 Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut.
 Perioada de garanţie a lucrărilor = 12 luni;
 Adresa la care se depune oferta: Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, str.
1 Decembrie, nr. 5 secretariat, in intervalul orar 800-1600 sau pe e-mail
la
tofelia20002000@yahoo.com
 Data limită pentru depunerea ofertei: 23.10.2016, ora 1000
II. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiară va fi evaluată în funcţie de preţul total raportat la valoarea estimată a
contractului ce urmează a fi atribuit. Propunerea financiară se va elabora şi prezenta astfel încât
să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ şi să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în
listele de cantitati si caietul de sarcini.
Ofertantul va prezenta:
a) formular F1: Centralizatorul total al cheltuielilor;
b) formular F2: Centralizatorul total al cheltuielilor pe categorii de lucrări;
c) formular F3: Listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări;
Preţul ofertei va evidenţia valoarea totală a lucrărilor.
Va fi desemnată ofertă câştigătoare, oferta care îndeplineşte cerinţele solicitate de autoritatea
contractantă şi care are preţul cel mai scăzut.
În cazul în care două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea
contractantă va solicita în scris ofertanţilor respectivi, reofertarea în plic închis, în vederea
departajării ofertelor.
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Finalizarea achizitiei se va realiza prin intermediului SEAP.
III. Modul de prezentare a ofertei:
Dosarul cu oferta va fi depus la sediul autoritatii contractante in termenul stabilit prin anunt.
În vederea întocmirii ofertei ataşăm prezentei următoarele documente :
- Caietul de sarcini
Informatii suplimentare: Tasca Ofelia - 0744643827
Cu consideraţie,
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
Prof. Camelia Tabără
COMPARTIMENT TEHNIC ,
Ing.Ofelia Taşcă
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