
 
 

           Serviciul  Reparaţii şi Întreţinere Imobile  
 

 

 

     DIRECŢIA  PATRIMONIU 
 

Nr.  44536 /T8 / 27. 06. 2010                                                                                                 
                                                                                                           
                                                                                                
 

INVITA ŢIE DE PARTICIPARE 
 

                                  Către   
                                                   SEAP 
 
Municipiul Arad – Consiliul Local al Municipiului A rad 

are onoarea sa va invite sa participaţi la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică  de lucrări 
                                                             

1. Obiectul contractului:  
Documentaţie de avizare lucrări de intervenţie şi expertiză tehnică  
 ” Reabilitare faţade şi tâmplărie exterioară la Şcoala gen. nr. 4 Arad ”,                              

Cod CPV: 79314000 - 8             
     2.  Procedura aplicată:  Cererea de ofertă  
     3.  Sursa de finanţare:  Bugetul local 
     4.  Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: 
                    
                   - Propunere financiara : Formularul de ofertă  
     5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:  29. 06.2010 , ora 17. 
     6. Limba de redactare a ofertei: română 
     7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile 
     8. Preţul va fi exprimat in :  lei şi euro , cu şi  fără TVA. 

    Data pentru care se determina echivalenta RON/euro: cursul RON/euro    
        comunicat de Banca Naţionala a României valabil în data de   30 .06.2010. 
             Preţul ofertei este ferm in lei. 

o NU se acceptă actualizarea preţului contractului 
o SE acceptă actualizarea preţului contractului 
                    

     9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului  
         PREŢUL  CEL MAI  SCĂZUT  
  
    10. Tipul contractului:  2 luni . 
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    11. La oferta de baza: 

o NU se accepta oferte alternative 
o SE accepta oferte alternative 

 
    12. Perioada de garanţie a serviciilor :  
          Garanţia de bună execuţie se restituie după cum urmează: în termen de 14 zile 
de la data aprobării indicilor tehnico – economici în Consiliul Local. 
           .                          
    13. Termenul comercial în care se va încheia contractul: Ferm 

     14.  Durata contractului: 2 luni.  
    15. Plata pretului contractului se va face prin contul ............................................    
          deschis la Trezoreria Municipiului Arad 
    16. Documentele care însoţesc oferta: 
        -  Formular de ofertă 10B , 
         - Declaraţie privind eligibilitatea, Formular 12A, 
         - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181,din  
     O.U.G.    nr. 34/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Formular 12B; 
         - Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, Formular 12C,  
         -Declaraţie privind lista principalelor servicii executate în ultimii 3 ani,     
Formular 12E,  
         -  Informaţii generale , Formular B2, 
         -  Centralizator financiar al obiectelor, Formular C2.  
    17.Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Arad,camera 5, 
registratură.  
    18. Data limită pentru depunerea ofertei: 06. 08 2010, ora 1000  
    19. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 1100; 06.08.2010; Primăria 
Municipiului Arad, camera 22.  

   Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0257/281850 int. 130,        
          Fax 0257/ 281450.  
 
 
 
 
 
                                             Şef Serviciu 
                                          Giurgiu Lucia 
 


