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CĂTRE, 

                               
    Prin prezenta vă aducem la cunoștiință că Școala Gimnazială „Victor Jinga”  PJ cu sediul în str. Nouă 

Nr. 16, din Municipiul Sighișoara, dorește să achiziționeze servicii de proiectare constând în : 
- elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de interven ții (expertiza tehnică, documentații  

pentru obținerea avizelor și a certificatului de urbanism), pentru obiectivul de investiții cu denumirea de  DALI 
– amenajare spațiu igienico-sanitar la Școala Gimnazială “Victor Jinga” PJ Sighi șoara - structura Grădini ța 
cu Program Prelungit Nr. 1 cu sediul în str. Târnavei Nr. 45 din Municipiul Sighișoara 

Cod CPV: 71241000-9 - studii de fezabilitate, servicii de consultanță analize; DALI – Amenajare  
spațiu igienico-sanitar  la Grădini ța cu Program Prelungit Nr. 1 Sighișoara. 

Documentația va fi întocmită în conformitate cu prevederilor H.G. nr. 28/2008 (privind aprobarea 
conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții), Ordinului nr. 
863/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor (pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a 
unor prevederi din H.G. nr. 28/2008) și ale celorlalte reglementări în vigoare aplicabile obiectului contractului; 

În vederea încheierii unui contract de servicii cu obiectul antemenționat, vă rugăm să transmiteți la sediul 
instituției noastre în termen de maxim 10 zile de la data primirii prezentei, oferta tehnico -financiară ( în care să 
detaliați modul de formare a prețului ofertat, ținând cont de prevederile legale în vigoare ) pentru serviciile 
menționate. 
Nota : Garanția de bună execuție reprezinta 10 % din valoarea contractului, fără T.V.A. 

Ofertanții din categoria intreprinderilor mici și mijlocii beneficiază de reducerea cu 50 % a garanției de bună 

execuție, conform art. 16 alin.(2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 

intreprinderilor mici și mijlocii, cu modificdrile și completările ulterioare. Pentru a beneficia de această facilitate 

ofertantul va depune o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condifiilor cumulative prevdzute la 

art.3 alin.(l) din Legea nr. 346/2004. 
Data limita de depunere a ofertelor: 11.03.2016 
Adresa la care se trasmit ofertele strada Nouă Nr. 16 Sighișoara, județul Mureș 
Oferta va fi însoțită de : 
-  Formularul de ofertă; 
-  DECLARA ŢIE, privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181; 
-  DECLARAŢIE, privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, de unde să rezulte că obiectul 
contractului are corespondent în codul CAEN din certificat.  Informa ţiile cuprinse în certificatul 
constatator trebuie să fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.  
În cazul în care oferta dvs.este disponibila si in SEAP,va rugam sa ne precizati acest lucru. 
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