
                  
 

 
 

Aprobat, 
Director, 

Prof. dr. Elvira Rotundu 

 
 

Anunț achiziție lucrări de reparații capitale împrejmuire 
 
 

Colegiul Național Costache Negruzzi Iași intenționează să achiziționeze lucrări de reparații capitale 
împrejmuire, conform caietului de sarcini atașat. 

 
1. Modalitatea de atribuire: achiziție directă on-line 
2. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut cu condiția îndeplinirii și respectării cerințelor 

solicitate în caietul de sarcini. În situația în care ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, 
autoritatea contractantă va solicita reofertarea on-line în SICAP, în vederea departajării ofertelor. În 
solicitare se va menționa data la care se vor reposta în SICAP noile oferte. 

3. Valoarea estimată a contractului este de 63.200 lei fără TVA. 
4. Garanția de bună execuție: 5% din valoarea fără TVA a contractului 
5. Cod CPV: 45340000-2 – Lucrări de instalare de garduri, de balustrade şi de dispozitive de siguranţă 
6. Condiții de prestare: Lucrările vor fi executate  la sediul Colegiului Național Costache Negruzzi Iași, 

strada Toma Cozma nr.4 . 
7. Furnizorul va emite factură, plata efectuându-se în termen de 30 de zile de la recepția lucrărilor, în 

contul deschis la Trezorerie. 
8. Modul de prezentare a ofertei:  

Oferta tehnică se va depune offline, în plic sigilat la sediul  Colegiului Național Costache Negruzzi Iași, 
strada Toma Cozma nr.4, cod postal 700555, jud. Iași sau la adresa de e-mail: 
colegiulnegruzzi_iasi@yahoo.com.  
Oferta financiară se va posta on-line în SICAP. 

9. Condiții de participare: Documentația este publică pe site-ul www.colegiulnegruzzi.ro.  

Odată cu oferta tehnică, ofertantul va depune următoarele documente: 
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016, completată conform 

Formularului nr. 1 
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- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016, completată conform 
Formularului nr. 2. Se vor prezenta: Certificat de atestare fiscală (datorii restante la bugetul general 
consolidat) din care să reiasă obligațiile exigibile și certificat de atestare fiscală (datorii restante la 
bugetul local) din care să reiasă obligațiile exigibile. 

- Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016, completată conform 
Formularului nr. 3. 
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Elvira Rotundu – director, 
Anca Voicu – director adjunct, Loredana Vitcu – contabil șef, membrii Compartimentului de Achiziții 
Publice: Diana Pintilie – administrator financiar, Florin Sîrghi – informatician, Florin Corut – 
administrator de patrimoniu, Cristina Mercori – bibliotecar . 

- Certificatul constatator 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. 

- Scrisoarea de înaintare (Formularul 4) 
 

10. Data și ora limită de depunere a ofertelor:   
Oferta tehnică: 03.08.2020, ora 15; 
Oferta financiară: 03.08.2020, ora 15. 

11. Valabilitatea ofertei: 90 de zile 
 
Eventualele clarificări sau informații suplimentare se pot solicita prin fax: 0232-210510 sau e-mail: 

colegiulnegruzzi_iasi@yahoo.com, diannapintilie@gmail.com 
 
 
 
 
 

  
       Compartiment Achiziții Publice, 
           Prof. dr. Anca Voicu-Ghenghea 
       Ec. Diana Pintilie 
       Ec. Florin Coruț 
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