DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII ȘI ADMINISTRATIV
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Denumirea achiziției: Lucrări specializate de construcții în birourile unde și-a desfășurat
activitatea Registratura M.Ed. din clădirea M.Ed., situată în str. Spiru Haret nr. 10 - 12
Cod cpv : 452626000 - 7 - Diverse lucrări specializate de construcții
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. Spiru Haret nr. 10 - 12.
2. Lucrări propuse a se executa constau în:
- Vopsitorii lavabile de culoare albă în două straturi pereți și tavane - aproximativ 90
mp
- Curățat glet pereți și tavane - aproximativ 50 mp
- Reparații glet pe bază de ipsos - aproximativ 50 mp
- Placare gips carton - aproximativ 5 mp
- Montat panou LED (60 X 60 cm, 48 W, 6500 K) – 5 buc
- Montat prize și întrerupătoare –5 buc
- Montat parchet laminat trafic intens 12 mm - aproximativ 40 ml.
Ofertele ce vor conține prețul unitar pe mp și estimarea valorii acestora se vor trimite la
adresa de e-mail: ionut.florea@edu.gov.ro, cu mențiunea „Lucrări specializate de construcții
în birourile unde și-a desfășurat activitatea Registratura M.Ed. din clădirea M.Ed., situată în
str. Spiru Haret nr. 10 - 12”.
3. Limba de redactare a ofertei: limba română.
4. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut al lucrărilor.
5. Ofertele se vor trimite în 3 zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul M.Ed.
Alte informații sau clarificări se pot obține la numărul de telefon 0740.184.836 (Ionuț
FLOREA - Șef Serviciu Administrativ).
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