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ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare
În atenția tuturor operatorilor economici interesați:
Autoritatea contractantă ,,VASILE ALECSANDRI”, cu sediul în București, Str. Știrbei
Vodă, nr. 32-34, sector 1, telefon/fax: 021 3138287, cod de identificare fiscală 20745701, cont
RO51TREZ70124650220XXXXX, deschis la Trezoreria sector 1, în temeiul prevederilor art. 7
alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, intenționează să
achiziționeze următoarele lucrări:”Lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare”.
1. Cod CPV: 45453000-7 - Lucrări de reparații generale și de renovare
2. Valoarea estimată: 332.561,67 lei fără TVA.
3. Sursa de finanțare: Bugetul local
4. Criteriul de atribuire a contractului: ”prețul cel mai scăzut”.
5. Legislație aplicabilă: ”Achiziție directă” , conform prevederillor art. 7 alin. (5) din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.
6. Modul de finalizare al achiziției: încheierea unui contract de lucrări.
7. Termenul de executare a lucrărilor: maxim 60 (șaizeci) de zile de la data începerii
lucrărilor.
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8. Garanția de bună execuție: ofertantul declarat câștigător va constitui garanția de bună
execuție în cuantum de 1,5 % din prețul contractului fără TVA.
Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu una din situațiile prevăzute
la art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, aprobate prin HG nr. 395/2016.
Garanția de bună execuție se constituie în termen de maxim 5 (cinci) zile de la data
semnării contractului de lucrări.
9. Termen de garanție acordat lucrării: minim 12 (doisprezece) luni
10. Data limită pentru depunerea ofertelor:
Operatorii economici interesați au obligația de a depune oferta până cel târziu la data de
26.07.2022 ora 13:00.
Ofertele care vor fi depuse după termenul limită de depunere, la altă adresă sau prin alt
mijloc decât cele specificate la pct. 14 vor fi declarate neconforme.
11. Condiții de participare:
 Certificat constatator, în original, sau copie lizibilă care să conțină mențiunea
”conform cu originalul” emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte
domeniul de activitate principal și domeniile secundare, precum și codurile CAEN
aferente acestora.
 Dovada experienței similare de lucrări executate și recepționate în ultimii 3 ani, cel
puțin 3 contracte de lucrări la care au fost executate reparații similare. Valoarea
cumulată a contractelor prezentate trebuie să fie mai mare sau egală cu valoarea
estimată a contractului.
 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr.
98/2016.
 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr.
98/2016.
 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr.
98/2016.
 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.
 Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP. Achizitia directă se va finaliza
prin SEAP.
12. Modul de prezentare a ofertei:
Ofertantul va oferi detalii pentru îndeplinirea cerințelor din Caietul de sarcini atașat
prezentului anunț. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se eliberează, de către fiecare ofertant, propunerea
tehnică și financiară.
Propunerea financiară
Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi
definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din Caietul de sarcini.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VASILE ALECSANDRI”
București, sector 1, str. Știrbei Vodă, nr. 32-34
CUI 20745701
Tel./ Fax 021 3138287
E-mail: scoala.valecsandri@gmail.com

Propunerea tehnică
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în
Caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a
tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.
Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ, şi al Caietului
de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.
Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
13. Modul de depunere a ofertei
Ofertele se vor depune la sediul autorității contractante ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VASILE
ALECSANDRI” din București, sector 1, str. Știrbei Vodă, nr. 32-34, sau pe e-mail la
adresa scoala.valecsandri@gmail.com.
Oferta depusă în plic la sediul autorității contractante va conține toate documentele solicitate
prin prezentul anunț, întocmite într-un singur exemplar în original/copie conformă cu originalul
introduse într-un plic exterior, închis și netransparent.
Oferta completă (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) și
notificare cu datele de identificare (denumire ofertant, CUI, adresă e-mail, număr de telefon,
persoana de contact) va fi depusă în plic închis la sediul autorității contractante.
Oferta se va prezenta îndosariată, având toate paginile numerotate și opisate.
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:
 denumirea și adresa autorității contractante: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VASILE
ALECSANDRI” din București, sector 1, str. Știrbei Vodă, nr. 32-34;
 denumirea obiectului achiziției pentru care s-a depus oferta –”Lucrări de reparații și
renovare grupuri sanitare”.
 denumirea și adresa ofertantului.
14. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 (treizeci) de zile de la data limită de depunere
a ofertelor.
În vederea obținerii datelor necesare pentru elaborarea ofertei, toți potențialii ofertanți sunt
invitați să viziteze amplasamentul lucrărilor.
Planificarea vizitei se va face la datele de contact furnizate mai jos.
Persoana
de
contact:
Dumitru
școala.valecsandri@gmail.com.

Adriana,

telefon

021

3138287,

e-mail

Modelele de formulare și contract, împreună cu Caietul de Sarcini sunt atașate prezentului
anunț.

