Denumire oficiala: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
Adresa: str. Dr. Victor Babeș nr. 62A
Localitate: Baia Mare
Cod postal: 430083
Tara: Romania
Punct(e) de contact: Birou Tehnic Administrativ și Transport
In atentia: ing. Ioan PRIBILEAN
Telefon: +40 264 202944 / 0728 960651
E-mail: utcn.licitatie@utcluj.ro
Fax: +40 262 276153
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.utcluj.ro
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): www.utcluj.ro
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumire achizitie “Reparatii curente corp Biblioteca Veche – pardoseli, cladire str. Victoriei
76”
Cod CPV: 45432110-8 Lucrări de montare a podelelor
Descrierea contractului:
Desfacerea podelelor vechi , pregatirea suprafetelor pentru finisare interioară, zugrăveli ,
pregătirea suprafețelor pentru montarea podelelor noi din parchet laminat de trafic intens, montat
parchet de trafic intens, schimbat corpuri de iluminat și calorifere.
Inceperea lucrarilor: in maxim 5 zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor.
Termen de executie a lucrarilor: 90 zile.
Garantia lucrarii: 24 luni.
Garantia de buna executie: 10% din pretul fara TVA al lucrarii.
Valorea estimata fara TVA: 102.198,31 lei
Conditii contract:
- Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti . Garantia de buna
executie se constituie prin rețineri succesive din plăți in contul de garanții.
- Achizitorul va plati pretul convenit pentru lucrarile executate in maxim 30 de zile de la
receptie.
Conditii participare: Operatorii economici vor depune urmatoarele documente: Scrisoare de inaintare
- Declaratia de eligibilitate conform art. 164 din Legea 98/2016
- Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016
- Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016

- Formular – Informatii generale
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
- Declaratie pe proprie raspundere a furnizorului privind obligatiile referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii
- Formular de oferta
- Anexa la formularul de oferta
- Model contract executie lucrari insusit cu sau fara obiectiuni
- Centralizatorul financiar al obiectelor
- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari
- Lista cuprinzand cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
- Formularele C4,C5, C6, C7, C8, C9
- Graficul de realizare a fazelor de executie
Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 26.06.2019 ora 10.00
Informatii suplimentare: Documentatia de atribuire pentru “Reparatii curente corp Biblioteca Veche
– pardoseli, cladire str. Victoriei 76” si Formularele, sunt disponibile accesand direct Link-ul:
…………………….
Documentele sunt afisate aici la rubrica Documentatie: http://www.utcluj.ro/achizitii/
Operatorii economici interesati vor posta oferta de pret in SEAP, sectiunea catalogul
produse/servicii/lucrari, si vor depune oferta in original si documentele solicitate in Baia Mare sediul
Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord din Baia Mare str.Dr. Victor Babeș
nr. 62A, cod postal 430083, Birou Tehnic Administrativ și Transport pana in data de : 26.06.2019 ora
10.00
Pe plicul exterior se vor trece urmatoarele:
Destinatar: UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA, CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN
BAIA MARE
Strada: Dr. Victor Babeș nr. 62A, cod postal 430083, Baia Mare
In atentia : Biroul TehnicAdministrativ și Transport
Denumire achizitie directa: “ Reparatii curente corp Biblioteca Veche – pardoseli, cladire str.
Victoriei 76”
Cod CPV: 45432110-8 Lucrări de montare a podelelor

Director General Administrativ,
ec. Cornel MURESAN
Director Tehnic Administrativ,
ing. Diana MATEI

Sef Serv. Tehnic Patrimoniu,
ing. Rodica PRODAN

Intocmit,
ing. Ioan PRIBILEAN

