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 Reprezentant legal, 
 Director Prof. Ing. ADRIANA TARTA 
 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

ACHIZITIA DIVERSE LUCRARI GENERALE SI DE RENOVARE 

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

Autoritatea contractantă, Colegiul Tehnic "Raluca Ripan”, Cluj-Napoca, doreste sa achizitioneze Diverse lucrari 
generale si de renovare pentru sala 7 scoala. 

Valoarea estimata pentru aceasta achizitie, fiind sub pragul prevazut de art. 7 al. (5) in LEGEA Nr. 98/2016 din 19 
mai 2016 privind achiziţiile publice si potrivit art. 7, al. (5) “Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct 
produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv 
lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.”, se va proceda la 
cumpararea directa a acestor produse din catalogul SEAP, de la adresa www.e-licitatie.ro/ https://sicap-prod.e-
licitatie.ro 

Valoarea estimata este de : 12.600 lei fara TVA. 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut 

Necesitatea achizitiei: In vederea efectuarii de lucrari de reparatii si renovare la sala 7 din unitatea noastra, va rugam 
sa aprobati achizitionarea urmatoarelor: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire UM Cantitate 
PU estimat, 
lei fara TVA 

Valoare totala 
estimata, lei 

fara TVA 

1 

Descriere: Diverse lucrari generale si de 
renovare 
Reparatii: 
- aplicare supreglet la tencuieli interioare 
- vopsirea interior si exterior pe glet de ipsos 
existent 
- montare si furnizare: pardoseli din parchet 
laminat grosime min 8 mm 
- reparatii la pardoseli prin inlocuirea parchetului 
existent cu parchet laminat de trafic mediu 
- montare plinte 
- inlocuire lambriuri – demontare si montare, 
inclusiv furnizare lambriuri 
Stabilirea cantitatilor exacte se realizeaza in 
cadrul executarii contractului 

buc. 1 12.600 12.600 
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Operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta in catalogul SEAP la adresa www.e-licitatie.ro 
pana la data de 09.11.2018, de unde autoritatatea contractanta va initia achizitia directa on-line. 

NOTA: Publicarea prezentei invitatii are rol de informare si de publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si 
nu exclude de la procedura operatorii economici deja inscrisi in catalogul electronic SEAP. 

 
 
 
 
Comisia de licitații si achizitii: 

PRESEDINTE: RISTOIU GEORGETA - profesor 

Membri: CORCEA MIHAELA - profesor 

 DODEA MARIOARA - magazioner 

 INDOLEAN LETITIA - administrator patrimoniu 
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