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Anunț achiziție directă 

Lucrări reparații capitale-sala de sport 

        În temeiul prevederilor art.7, alin(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și a 

art.43 din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. 

nr.395/2016, Școala Gimnazială ,,Ștefan Bârsănescu” Iași,cu sediul în Iași, str.Zugravi nr.12A,în 

calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze lucrări de reparații curente la 

sala de sport, conform caietului de sarcini atașat. 

        1.Modalitate de atribuire : achiziție directă on-line. 

        2.Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut cu condiția respectării și îndeplinirii cerințelor 

solicitate în caietul de sarcini.În situația în care ofertle clasate pe primul loc au prețuri egale, 

autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.În 

solicitare se vor menționa data, locul și ora la care se vor deschide noile oferte. 

         3. Valoarea estimată a contractului este de 188.123 lei, fără TVA. 

         4. Cod CPV: 45212290-5 Lucrări de reparaţie şi de întreţinere a complexelor sportive 

(Rev.2). 

         5. Condiții de prestare: Lucrările vor fi executate la sediul Școlii Gimnaziale ,,Ștefan 

Bârsănescu”, str. Zugravi,nr.12A, Iași. Lucrările trebuie finalizate și recepționate cel târziu până 

la data de 7 noiembrie 2020 

         6. Furnizorul va emite factură, plata efectuându-se în termen de 30 de zile de la recepția 

lucrărilor, în contul deschis la Trezorerie. 

         7. Garanții solicitate: Garanția de bună execuție: Calitatea lucrărilor va fi garantată de 

executant pe o perioadă de  10 ani de la finalizarea lucrărilor.Ofertantul va constitui   garanția 
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de bună execuție de 5% din valoarea contractului, fără TVA, prin rețineri succesive din sumele 

datorate pentru facturi parțiale.  

        8. Modul de prezentare a  a ofertei: Oferta tehnică  se va depune offline, într-un singur plic 

sigilat la sediul Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Bârsănescu”Iași, str.Zugravi nr.12A, jud.Iași în format 

letric si electronic(CD sau DVD). 

           Oferta financiară se  va posta on-line în SICAP. 

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 

            Oferta tehnică :  22.09.2020, ora 12; 

            Oferta financiară: 22.09.2020, ora 12. 

        9. Condiții de participare: Odată cu oferta tehnică, ofertantul va depune: 

 -Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea 

98/2016; 

 -Declarație pe propria răspundere privind neincadrarea în prevederile art. 165 din Legea 

98/2016.Se vor prezenta: Certificat de atestare fiscală(datorii restante la bugetul general 

consolidat) din care să reiasă obligațiile eligibile și Certificat de atestare fiscală( datorii restante 

la bugetul local) din care să reiasă obligațiile eligibile. 

- Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 

98/2016. 

- Certificat ONRC emis de Oficiul Registrului Comerțului,în copie conform cu originalul, 

valabil.Informațiile conținute de certificat să fie reale/actuale la data limită de depunere a 

ofertelor.Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN autorizate din 

certificatul constatator. 

        10. Rezultatul achiziției va fi comunicat în maxim 3 zile de la depunerea ofertelor prin e-mail 

sau fax. Contractul de execuție a lucrărilor se va semna la sediul autorității contractante în 

termen de 72 ore de la comunicarea deciziei. 

          Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Nicolae Viusenco-

director, Cecilia Chifu-director adjunct, Anca Savin-administrator finaciar,  membrii Comisiei de 

Achiziții Publice, Emil Stătescu, administrator de patrimoniu.   

Eventualele clarificări sau informații suplimentare se pot solicita la tel. 0723638371 sau e-mail 

sc15iasi@yahoo.com. 

 

 


