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INVITATIE DE PARTICIPARE 

ACHIZITIA DE LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE 

Lucrari de modernizare scari profesori si elevi 

 

 Autoritatea contractantă, Colegiul Tehnic,,Raluca Ripan,,, doreste sa achizitioneze Lucrari de reparatii 
generale si de renovare, respectiv placarea scarilor din scoala cu gresie si montare balustrade din inox. 

 Procedura de selectare a ofertelor se realizează în conformitate cu HOTĂRÂREA Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv conform art. 43 (2) 
SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin 
intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziţionare 
intră sub incidenţa prevederilor alin. (1). 

Valoarea estimata este de: 100.000 lei fara TVA. 

Necesitatea achizitiei: placare scari cu gresie si schimbarea balustradelor (cele existente sunt degradate) Montare  
si furnizare balustrade inox 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut 

Cod CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) 

 

Operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta la Registratura autoritatii contractante sau 

pe emailul institutiei: colegiulralucaripan@yahoo.com pana la data de 24.07.2017. 

Autoritatea contractanta va initia ulterior, in urma evaluarii ofertelor depuse, pentru potentiala oferta 

castigatoare, achizitia directa din catalogul SEAP la adresa www.e-licitatie.ro. 

Autoritatea contractanta recomanda operatorilor economici interesati, in vederea conceperii si depunerii 

ofertei, sa viziteze amplasamentul la sediul autoritatii: COLEGIUL TEHNIC RALUCA RIPAN, Cluj-Napoca, 

Str. Bistritei nr.21. 

 

  

Nr.c
rt. 

Denumire Specificatii minime Cantitate 
Aproximat

a  

1 Montare si furnizare gresie antiderapanta  Inclusiv buciardare placaje din mozaic;                                246 mp 

2 Montare  si furnizare gresie ceramica Inclusiv reparare placaje din faianta 
Placare trepte si contratrepte din gresie 
ceramica           

319 mp 

3 Montare  si furnizare balustrade inox Inclusiv demontarea balustradelor grilelor si 
parapetelor metalice             montate in beton                                             

42 m 

4 Montare profil de treapta cu banda 
antiderapanta 

Inclusiv Inlocuire plinte din gresie ceramica 238m 

  TOTAL valoare estimata lei fara TVA 100.000 
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