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ANUNȚ – ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

"REFACERE INSTALAȚIE ELECTRICĂ INTERIOARĂ"   

 
 În temeiul prevederilor art. 7, alin (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și 
art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, 
 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Bistrița, cu sediul în localitatea Bistrița, str. 
Toamnei, nr. 2 bis, jud. Bistrița-Năsăud, email: oferte.csei2bn@yahoo.com, în calitate de 
autoritate contractantă, achiziţionează lucrare de  "REFACERE INSTALAȚIE ELECTRICĂ 
INTERIOARĂ "  

 
Modalitatea de atribuire: Achizitie directă 
Sursa de finanțare: Bugetul local  2019 
 
Detalii anunț 
Tip anunț : Achiziție directă 
Tip contract: Lucrare  
 
Denumire achiziție: "REFACERE INSTALAȚIE ELECTRICĂ  INTERIOARĂ "  

Tipul și durata contractului: Contract de lucrări, perioada estimată  3 luni de zile de la 
semnarea acestuia. 

PROIECTUL TEHNIC se poate ridica de la sediul instituției CSEI Nr. 2 Bistrița, str. Toamnei 
nr. 2 Bis 

 Cod clasificare CPV 45310000-3        LUCRĂRI  DE INSTALAȚII ELECTRICE 
 

Valoarea estimată: 183.000 la care se adaugă  34.770  TVA lei. 

 
Condiții de participare:  
 Ofertele de preț se vor transmite  pe email la adresa oferte.csei2bn@yahoo.com. 
 Ofertele vor fi exprimate în valori cu și fără TVA. Autoritatea contractantă va achiziționa 
lucrarea de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai mic.  



 
Condiții contract: Prestarea  lucrării se face la sediul unității (Centrul Școlar De Educație 
Incluzivă Nr. 2, Str. Toamnei, Nr. 2 bis, loc. Bistrița). Recepția lucrării  executate  se face la 
sediul unității, întocmindu-se un proces verbal de recepție a lucrării.  Plata se va efectua cu OP 
prin Trezorerie. 
 
Condiții de participare:   
1. Certificat constatator de la Registrul Comertului. 
2. Lista de lucrări realizate în ultimii 5 ani. 
3. Declarație cu privire la numărul mediu anual de personal și calificările profesionale ale 
acestuia. 
4. Certificat  de atestare fiscală. 
 
Criterii de adjudecare: prețul cel mai scăzut 
Termenul limită de primire oferta: 5 zile, până în data de  24.06.2019, ORA 11  
 
Informații suplimentare:  
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.csei2bn.ro, secțiunea ”Interes public”. 
Pentru informații suplimentare - persoană de contact   Paula Sabo  administrator , tel. 02636/ 237 
233, fax 0263/ 237 234, email – oferte.csei2bn@yahoo.com 

 
 
 
 

ÎNTOCMIT,  
Adm. fin. Paula Sabo 
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