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Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu” Iaşi, în calitate de 
autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze lucrări de 
reparaţii capitale tâmplărie exterioară, prin Sistemul Electronic de 
Achiziţii Publice (SEAP), prin cumpărare directă lucrări de înlocuire 
tâmplărie - cod CPV 45421130-4; 

Achiziţia se desfăşoară în baza prevederilor L 98/2016. 
Procedura de achiziţie aplicată este cumpărare directă, conform 
dispoziţiilor Capitolul III, art. 43-46, din HG 395/2016, cuprinzând 
Normele de aplicare a Legii 98/2016, privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de lucrări publice şi a 
contractelor de servicii. 

Se solicită oferte de la operatori economici înregistraţi în 
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), care pot să 
furnizeze lucrări conform caietului de sarcini, cu termen de execuţie 
de până la 20 de zile (conform SEAP) de la data semnării 
contractului. Ofertele se pot publica în SEAP cu codul CPV 
45421130-4 sau CPV 45421000-4 (rev 2). 

La elaborarea ofertelor se va avea în vedere cuprinderea 
tuturor specificaţiilor caracteristicilor tehnice/dimensiunilor/datelor 
privind calitatea materialelor etc., menţionate în caietul de sarcini. 

Ofertele care nu vor respecta specificaţiile (caracteristicile)  
tehnice/dimensiunile/datele privind calitatea materialelor etc., 
menţionate în caietul de sarcini vor fi declarate respinse. 

Ofertantul are obligaţia ca înainte de prezentarea ofertei 
financiare să măsoare golurile de ferestre, uşi, astfel încât să nu 
rămână goluri între tâmplărie şi perete. Demontarea vechii tâmplării 
se va face în aşa fel încât să nu fie necesară refacerea faţadei şi a 
glafurilor, în caz contrar reparaţia va fi suportată de ofertant. 

Preţul ofertat va include toate cheltuielile inclusiv transportul, 
măsurătorile, manoperă, cheltuieli indirecte, profit etc.  
Evacuarea deşeurilor se face de către executant. 
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Criteriul de atribuire este oferta economică cea mai 

avantajoasă, avându-se în vedere: 
- preţul de execuţie cel mai mic; în caz de preţ egal, se ia în 

considerare: 
- durata mai mică de execuţie 
- durata perioadei de garanţie acordată. 

 
Vor fi acceptate doar ofertele agenţilor economici înregistraţi în 

Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP). 
Achiziţia de la ofertantul desemnat câştigător va fi făcută din 

catalogul electronic din SEAP. Nu se acceptă modificarea preţului 
ofertat pentru lucrările de mai sus, pentru toată durata de derulare a 
contractului. 
  

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la secretariatul Şcolii 
Gimnaziale “Ştefan Bârsănescu” Iaşi (Str. Zugravi, nr. 12), începând 
cu data de 4.11.2016, în intervalul orar 8-18. Ofertele realizate pe 
baza caietului de sarcini se vor depune în plic închis la secretariatul 
şcolii, până la data de 8.11.2016, ora 16. În prealabil, agentul 
economic ofertant are obligaţia de a notifica acceptul pe SEAP. 
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