DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII ȘI ADMINISTRATIV
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Denumirea achiziției: Lucrări de reparații curente la sediul ME din Str. Spiru Haret 10 - 12,
constând în demontare fereastră existentă și montarea de fereastră din tâmplărie PVC de
diferite dimensiuni, precum și finisajele aferente (tăiat spuma poliuretanică, aplicare
adeziv, vopsitorie cu lavabil a peretelui interior) în spațiile destinate scărilor de acces.
Cod CPV : 45453100 - 8 – Lucrări de reparații curente
Buget alocat: 67.000,00 lei (fără TVA)
Către: Ministerul Educației invită orice agent economic specializat interesat, ce apreciază
că deține capacitatea tehnică și resursa umană necesară să participe la ofertarea lucrărilor
specializate de construcții.
1. OBIECTIVUL SUPUS OFERTĂRII - Ministerul Educației, cod fiscal 13729380, cu sediul
în București, str. G-ral. Berthelot nr. 28 – 30, sector 1, telefon 021/405.62.00,
- Sediul M.Ed., situat în str. G-ral. Berthelot nr. 28 - 30.
Lucrări propuse a se executa constau în:
- Montat ferestre cu geam – 32 mp – alb cu garnituri gri co-extrudate, culoare alb,
geam – 24 mm – float+lowE, mâner fereastră Hoppe Compact, toc - ramă 64 mm,
cercevea – canat Z76, baghetă pentru geam de 24 mm
- Demontat tâmplărie lemn – 32 mp
- Reparație tencuială interioară în jurul tocului – 62 mp
- Vopsitorie cu vopsea lavabilă – 30 mp
Ofertele ce vor conține prețul unitar și estimarea valorii acestora se vor trmite pe adresa
de email ionut.florea@edu.gov.ro, cu mențiunea „Lucrări de reparații curente la sediul ME
din Str. Spiru Haret 10 - 12, constând în demontare fereastră existentă și montarea de
fereastră din tâmplărie PVC de diferite dimensiuni, precum și finisajele aferente (tăiat
spuma poliuretanică, aplicare adeziv, vopsitorie cu lavabil a peretelui interior) în spațiile
destinate scărilor de acces”.
2. Limba de redactare a ofertei: limba română
3. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut al lucrărilor
4. Ofertele se vor trimite în 5 zile de la publicarea pe site-ul Ministerului Educației.
Alte informații sau clarificări puteți obține la telefon 0740.184.836 (Șef Serviciu
Administrativ: Ionuț FLOREA).
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