
Către __________________________________________,

Autoritatea contractantă, Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei, 
intenționează să achiziționeze lucrări de reparații la tavanul de la holul Școlii Primare ”Gheorghe Șincai”, 
localitatea  Motiș,nr. 253, cod CPV  45453000-7, Lucrări de reparații generale și renovare ( Rev.2), în 
conformitate cu prevederile art. 7, alin (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu 
modificările și completările ulterioare și art. 43 alin (3) din HG nr.395/2016 cu modificările și 
completările ulterioare.

Caracteristicile tehnice și cantitățile lucrărilor ce urmează a fi executate sunt prezentate în Caietul de 
sarcini atașat prezentei invitații de participare. Față de cele menționate mai sus, vă solicităm să prezentați 
oferta dumneavoastră de preț, la sediul unității contractante, Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu” 
Cehu Silvaniei, str, P-ța Trandafirilor, nr. 39. 

Ofertantul trebuie să fie înscris în SICAP.

Criteriul de atribuire : oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic prin aplicarea criteriului : 
PREȚUL CEL MAI SCĂZUT. Operatorul economic ofertant își asumă îndeplinirea tuturor cerințelor și 
cantităților prevăzute în Caietul de sarcini. Termen solicitare clarificări:14.08.2018, ora 10,00. Anexăm la 
prezenta specificațiile tehnice, minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le 
respecta , în întocmirea ofertei. În urma finalizării achiziției, se va încheia un contract de lucrări.

Director,                                                                                       Contabil, Balint Ervin
prof. Mureșanu Luminița

SPECIFICAȚII TEHNICE

Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei, intenționează să realizeze lucrări de 
reparații la tavanul de la holul Școlii Primare ”Gheorghe Șincai”, localitatea  Motiș,nr. 253, cod CPV  
45453000-7, Lucrări de reparații generale și renovare ( Rev.2).

Obiectiv specific : Lucrări de reparații la tavanul de la holul Școlii Primare ”Gheorghe Șincai”, localitatea
Motiș,nr. 253

Cerințe : Lucrările se vor executa cu personal calificat în domeniu.

În timpul execuției lucrărilor, se va păstra locul de mună curat, respectiv la terminarea programului de 
lucru se va face curățenie. Toate lucrările executate defectuos vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

În executarea lucrărilor, se va ține cont în mod obligatoriu de reglementările în vigoare privind protecția și
securitatea în muncă.


