ROMANIA
C.S.E.I. NR. 1 BISTRITA
BISTRITA 420178, str. Alba Iulia, nr. 20 bis, B-N
tel. 40-263-237028, tel/fax 40-263-237039,
e-mail : speciala1_scoala@yahoo.com

ANUNȚ – ACHIZIȚIE DIRECTĂ
”Reparatii, creare baie pt. persoane cu dizabilitati”
În temeiul prevederilor art. 7, alin (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43
din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
Centrul Școlar De Educație Incluzivă Nr.1 Bistrița, cu sediul în localitatea Bistrița, str. Alba
Iulia, nr. 20BIS, jud. Bistrița-Năsăud, email: speciala1_scoala@yahoo.com în calitate de autoritate
contractantă, realizează lucrarea ”Reparatii, creare baie pt. persoane cu dizabilitati”
Modalitatea de atribuire: cumpărare directa
Sursa de finanțare: Bugetul local 2018
Detalii anunț
Tip anunț : Achiziție directă
Tip contract: Lucrari
Denumire achiziție: ”Reparatii, creare baie pt. persoane cu dizabilitati”
Cod clasificare CPV: 45453100-8
Descrierea contractului:
Nr.
crt.

Denumire produs, serviciu, lucrare
DESCRIERE

Cod CPV

1.

”Reparatii, creare baie pt.
persoane cu dizabilitati”:
-Zidarie din blocuri bca,15 grosime, la

45453100-8

parter, in interiorul bai pentru fete, existenta
-Placaj cu faianta
-Strapungeri in beton
-Demolarea peretilor din zidarie de
caramida plina,gvp
-Teava pvc neplastifiata tip g,d=110mm
- Teava apa din PPR,pt instalatii sanitare,
avand diametrul dn 20mm
-Montarea pieselor de legatura (cot,
reductive,piesa de curatire,mufa dubla) pentru
canalizare prin inbinare cu garnitura
- Montarea pieselor de legatura (cot,
reductive,piesa de curatire,curba) pentru
canalizare prin inbinare prin sudura
-Usi PVC
-Vas pt closet pt personae cu dizabilitati

Cantitate (U.M.)

0,50 mc
5,00 mp
1 buc
0,15 mc
4,00 m
4,00 m
4,00 buc

4,00 buc
4,60 mp
1 buc

-Robinet cu ventil
-Montare bara sprijin pt. persoanele cu
dizabilitati
-Descarcarea materialelor, grele si marunte
prin transport pana la 10m
-Transportul rutier al materialelor,
semifabricatelor cu autocamionul pe distant de
10km

1,00 buc
2,00 buc
1,00 tona
1,00 tona

Lucrarea ”Reparatii, creare baie pt. persoane cu dizabilitati”se va executa la sediul autorității
contractante, respectiv în loc. Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 20BIS, jud. Bistrița - Năsăud
Valoarea estimata: 8.000,00 lei la care se adaugă TVA 1.520,00 lei
Condiții de participare: înregistrarea ofertei în catalogul electronic pe site-ul www.e-licitatie.ro
este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite concomitent pe email la adresa
ofertecsei1bn@yahoo.com, și în catalogul electronic. Ofertele vor fi exprimate în valori cu și fără
TVA. Autoritatea contractantă va achiziționa lucrarea din catalogul electronic de la operatorul
economic care ofertează prețul cel mai mic.
Condiții contract: Comanda de livrare/ prestare este fermă, și se face la sediul unității (Centrul
Școlar De Educație Incluzivă Nr. 1, Str. Alba Iulia, Nr. 20BIS, loc. Bistrița). Recepția finală se face la
sediul autorității contractante, atât cantitativ cât și calitativ. Plata se va efectua cu OP prin Trezorerie,
conform cu situatia de lucrari.
Criterii de adjudecare: prețul cel mai scăzut
Termenul limită de primire oferta: 5 zile
Informații suplimentare: Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul http://csei1bistrita.com/category/achizitii/,
secțiunea ”Interes public”. Pentru informații suplimentare - persoană de contact Boizesan Dinuta responsabil achiziții, tel. 02636/ 237 039, fax 0263/ 237 039, email – ofertecsei1bn@yahoo.com

ÎNTOCMIT,
Responsabil achiziții,
Adm. patrimoniu Boizesan Dinuta

