Titlul proiectului: CREATIV - Contribuția responsabilă în Educație prin Tehnici Integrate
pentru Viitor
Beneficiar: Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu”
Proiect finanțat prin Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 Școala pentru toți
Prioritatea de investiții:10.i”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea
în educație și formare”
ANUNŢ
Lucrari de reparatii la instalația de alimentare apă rece si canalizare Grădinița ”Floarea de
Colț„
1. Autoritatea contractantă: Liceul Tehnologic”Liviu Rebreanu” Bălan, Harghita
2. Tipul achiziţiei: Contract de lucrări.
3. Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație a instalației de alimentare apă rece si canalizare
la Grădinița ”Floarea de Colț„
4. Termenul limită de depunere a ofertelor: 01.08.2020, ora 14.00, prin depunere directă
sau prin poşta electronică cu titlul Oferta de pret Lucrare de reparatie a instalatiei de
alimentare apa rece, încălzire și canalizare la Gradinita Floarea de Colț, Bălan Harghita.
5. Procedura de achiziţie: Achiziţie directă, conform art. 7, alin. (5), din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice.
6. Sursa de finanţare: fonduri europene POCU CREATIV 108244.
7. Specificaţii: cuprinse în caietul de sarcini .
8. Cerinţe minime de calificare: conform documentaţiei ataşate la prezentul anunţ de
achiziţie directă.
9. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile.
10. Publicarea anunţului: prezentul anunţ de achiziţie directă este publicat pe site-ul LT
”Liviu Rebreanu”
11. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: de pe site-ul LT ”Liviu Rebreanu”

12. Informaţii suplimentare: Finalizarea achiziţiei directe se va efectua prin intermediul
Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), ofertantul declarat câştigător având
obligaţia de a încărca în catalogul electronic de produse/ servicii/ lucrări, din cadrul secţiunii
cumpărări directe, un anunţ conţinând oferta sa de preţ, după care va comunica autorităţii
contractante, la adresa de e-mail: gs.liviurebreanu@eduhr.ro, detaliile privind publicarea
anunţului în S.E.A.P.
Informaţii referitoare la achiziţie se pot obţine la adresa de e-mail: sorinapirvan@yahoo.fr

Manager proiect,
Pîrvan Sorina

