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Nr. 1420/15.12.2016 

INVITAŢ IE DE PARTICIPARE CU OFERTĂ  DE PREŢ  

În conformitate cu prevederile art. 7, alin.(5) al Legii nr. 98/2016 si art. 43 din H.G. 
nr. 395/2016, Liceul ,,Radu Petrescu PRUNDU BÎRG ĂULUI , cod fiscal 4427110, v ă  
invită  să  participa ţ i cu ofetă  de preţ  fă ră  TVA, pentru achizitia direct ă  de : PAL 18 mm, 
colorat diverse nuante si forme, pentru placare pereti holuri, dimensiune 2000*1000 
conform specificatiilor tehnice anexate. 

Denumire conform Nomenclator CPV: 

Valoarea maxim ă  estimată  a achizi ţ iei de lucră ri este de 44.166 lei, fă ră  TVA. 

NOTA: Ofertele financiare care se vor elabora, de c ă tre ofertan ţ i, nu vor putea 
depă i valoarea maxim ă  estimată  a achizi ţ iei, aceasta fiind în conformitate cu bugetul 
aprobat. 

Achizi ţ ia se va desfăsura prin catalogul electronic al Sistemului Electronic 
al Achizi ţ iilor Publice (SEAP), unde operatorii economici interesa ţ i vor posta 
ofertele, până  la data de 19.12.2016 ora 12,00, cu men ţ iunea ca oferta este postat ă  
ca urmare a invita ţ iei de participare cu ofert ă  de pre ţ  nr. 1420115.12.2016. ln urma 
postă rii ofertei în catalogul electronic, operatorii economici sunt ruga ţ i să  informeze 
în scris achizitorul, la adresa de e-mail achizi ţiilrpyahoo.com  în aten ţ ia 
persoanei responsabile de achizi ţ ie d-na dir. adj. ALBU MARIOARA pana cel 

târziu la data de 19.12.2016, ora 12,00. 

Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile. 

Preţul este ferm si va fi exprimat în lei, fara TVA. 

NU se accepta actualizarea pre ţului contractului. 



P rof STANŢA 

Oferta de pre ţ  se!ectată  din catalogul electronic, semnată  si stampilatâ de c ătre 
reprezentantul legal, oferta tehnic ă , se vor depune la sediul institu ţ iei din Prundu 
Birgaului, nr. 513, pana in data de 19.12.2016, ora 14:00. 

Modalitatea de achizi ţ ie a !ucră rilor este CUMPARARE DIRECTA - de la 
ofertantul care va fi desemnat câstig ă tor, în urma evalu ă rii ofertelor. 

Criteriul de atribuire : pre ţul cel mai scazut, în condi ţ ii!e respect ă rii integrale 
a cerin ţelor tehnice din anexa la invita ţ ia de participare si a condi ţ iilor financiare 
maximale impuse de autoritarea contractant ă . 

Plata facturii se va efectua cu ordin de plat ă  prin Trezorerie. 
Termenul de finalizare a lucr ă rii se va specifica în contract. 
Pentru informa ţ ii suplimentare desemn ăm ca persoană  de contact pe d-na 

ALBU MARIOARA responsabil achizi ţ ii publice, telefon/fax 0263.265329, adresă  
de e-mail achizi ţiilrpyahoocom. 

În vederea unei eventuale colabor ă ri, vă  mul ţumim. 

DIRECTOR, 



LA INVITATIE DE PARTICIPARE CU OFERTA DE PRET NR. 4420/15.12.2016 

Detalii tehnice privind: PAL 18 mm, colorat diverse nuante si forme, 
pentru placare pereti holuri, dimensiune 2000*1000.. 

i. Materiale foiosite: pal 18 mm, diverse nuante: portocaliu, verde, galben, crem, 
capucino. 

2. Cant ABS 22x2 mm-cantul va fi ales intr-o nuante netral pentru toate placile de 
PAL folosite. 

3. Prinderea panourilor de PAL se va face direct pe perete cu dibluri. 

4. Mascarea gaurilor se va face cu capace autoadezive colorate. 

5. Distanta dintre panourile de PAL ce formeaza intreg ansamblul este de 18mm. 

6. Suprafata estimata 106 ml. 

DIRECTOR, 

Prof.NEUC CONSTANTA 
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