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CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA 

   

INVITATIE DE PARTICIPARE 

ACHIZIȚIONAREA DE LUCRĂRI DE REPARAŢII GENERALE ŞI DE RENOVARE 

BIROURI ADMINISTRATIVE din incinta Centrului Cultural ,,LUCIAN BLAGA,,  Sebes 

 

 

Autoritatea contractantă, CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA, dorește să achiziționeze urmatoarele 
LUCRĂRI DE REPARAŢII GENERALE ŞI DE RENOVARE -BIROURI ADMINISTRATIVE din incinta Centrului 
Cultural,,LUCIAN BLAGA,, Sebes 

Cod CPV: CPV 45453100-8 Lucrări de renovare (Rev.2) 

Locatia: BIROURI ADMINISTRATIVE din incinta Centrului Cultural,,LUCIAN BLAGA,,Sebes 

Procedura de selectare a ofertelor se realizează în conformitate cu HG Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv conform art. 43 (2) SEAP pune 
la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin intermediul catalogului 
electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziţionare intră sub incidenţa prevederilor alin. 
(1).” 

Valoarea estimata: 13.000,00 lei fara TVA 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut 

Va fi selectată oferta postata in catalogul electronic din SEAP, care îndeplineşte toate cerinţele solicitate 
prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut in lei, fara TVA 

Obiectivul lucrărilor îl constituie renovarea BIROURILOR ADMINISTRATIVE din incinta Centrului Cultural 
,,LUCIAN BLAGA,, Sebes, respectiv conform tabelului de mai jos: 

Cantități de lucrari: 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea Valoare lei fara TVA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea Valoare lei fara TVA 

0 1 2 3 

  
13.000,00 

1 Radiatoare din otel monobloc avand lungimea 
de 1001-1500 MM 

buc 1 

2 Radiatoare din otel monobloc avand lungimea 
de pana la 1000 MM inclusiv buc 1 

3 Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din 
cupru montate prin sudura cu teava de cupru 
cu diametrul exterior de pana la 15 MM 
inclusiv 

buc 8 

4 Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din 
cupru montate prin sudura cu teava de cupru 
cu diametrul exterior de pana la 15 MM 
inclusiv 

buc 4 

5 Teava din cupru montata prin sudura la 
coloane in instalatiile de incalzire centrala cu 
diametrul exterior de pana la 15,0 MM inclusiv 

m 5 



6 Robinet cu ventil dublu reglaj (tur sau retur) 
ptr.inst. de incalzire centrala avand DN=3/8"-
1/2" 

buc 4 

7  Plinte lemn stejar sau fag orizontale, H=15 
cm,curatate și montate la pereti, pe dibluri de 
lemn fix 

mp 34 

8 Finisarea pardoselilor din parchet prin 
raschetare, ceruire si lustruire manuala cu 
rindea+tigling 

mp 37 

9 Vopsitorii lavabile la interior, applicate 
manual,in 2 straturi 

mp 260 
  

  

     
 

 

Operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta in catalogul SEAP la adresa www.e-licitatie.ro 
pana la data de 17.10.2019 

 

 

DIRECTOR  

MITREA Nadia Diana 

 

 

http://www.e-licitatie.ro/

