Ministerul Educației Naționale
Liceul cu Program Sportiv Bacău
Str. Alexandru cel Bun, nr. 43
Tel. 0234/542844
Nr.4100 /28.11.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru LUCRĂRI DE REPARAȚII, HIDROIZOLAȚIE ȘI ZUGRĂVELI
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Beneficiarul Liceul cu Program Sportiv Bacău intenţionează să utilizeze o parte din
fondurile propii pentru achiziția de bunuri și servicii, pentru care a fost emisă prezenta
Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de
preţ pentru următoarele bunuri:
 Lucrări de reparații și zugrăveli, schimbat parchet, înlocuire corpuri de iluminat, prize și
întrerupătoare, vopsitorie corpuri instalație termică la obiectivul cancelarie și bibliotecă,
hidroizolație copertină intrare liceu (BCR), reparații și zugrăveli perete exterior liceu
(BCR) .

2.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate bunurile/serviciile solicitate mai
sus.

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă va fi trimisă la:
Adresa: Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 43, Cod poștal: 600058
Telefon/Fax: 0234/542844 sau 0234/581534
E-mail: lpsbacau@yahoo.com
Persoană de contact: Lupiș Daniel – 0745/575486

4.

Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax.

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3
este: 06.12.2019, ora 15.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi
respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate bunurile/serviciile prevăzute la alineatul
1 şi orice alte costuri necesare realizării acestora. Oferta va fi exprimată în Lei, TVA
inclus.

7.

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la
data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5.

8.

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanții care îndeplinesc
cerințele tehnice, dacă este cazul, vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul sau
achiziția se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice, dacă sunt
solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, TVA inclus.

