
 
                                                                               Nr 3299 din 12.07.2019 

 
 

ANUNȚ INTENȚIE  

Achiziție directă lucrări de igenizare (reparații 

și vopsitorii lavabile pereți și tavane la casa 

scării  și holurile de la etaj 2, clădire C1, str. 

Jean Calvin nr. 3) 

 

Colegiul Național “Iosif Vulcan” Oradea informează operatorii economici că intentionează să 

achizitioneze direct conform art 43 din HG 395/2016 din catalogul electronic SEAP “lucrări de 

igenizare (reparații și vopsitorii lavabile pereți și tavane la casa scării  și holurile de la etaj 2, 

clădire C1, str. Jean Calvin nr. 3) ”. 

Ofertantii interesati de lucrări de igenizare (reparații și vopsitorii lavabile pereți și tavane la 

casa scării  și holurile de la etaj 2, clădire C1, str. Jean Calvin nr. 3), sunt invitați să viziteze 

amplasamentul în termen de 10 zile de la publicarea anunțului în vederea stabilirii detaliilor de 

execuție a lucrării respective depunerea ofertei. 

Se are în vedere achizitionarea unor “lucrări de igenizare (reparații și vopsitorii lavabile pereți și 
tavane la casa scării  și holurile de la etaj 2, clădire C1, str. Jean Calvin nr. 3)” cu  urmatoarele 

caracteristici: 

 Lucrări de reparații preliminare: 

- pregătirea suprafețelor prin refacerea tencuielilor căzute sau deteriorate 

- realizarea reparațiilor cu ipsos/glet 

 

Vopsirea cu vopsea lavabilă a pereților și tavanelor holurilor, casei scării 

Sursa de finanţare: Bugetul Local 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 10 zile de la data limită de depunere a ofertelor 

Documentul justificativ:  

-  incheierea unui contract de achizitie publica      

        

Mod prezentare oferta: 

Oferta se va depune separat pentru casa scării și separat pentru holuri.  

Documentele solicitate vor fi prezentate si se vor inregistra la Serviciul Secretariat al Colegiul 

National” Iosif Vulcan“ Oradea – str. Jean Calvin, nr. 3, pana la data de 22.07.2019 

Oferta va contine un plic exterior insotit de Scrisoarea de înaintare, conținând: 

1. documentele insotitoare: copie CUI, Declaratie privind conflictul de interese si Declaratie 

GDPR  

2. propunerea tehnică și financiara  

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate preț. 


