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Anunț de intenție 

 Către,  

OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

 

 Vă facem cunoscut faptul că, în cadrul Colegiului Național ”Gheorghe 

Șincai”, București, sector 4, Comisia de Achiziţii intenţionează să 

achiziţioneze, prin cumpărare directă Lucrari de reparatii curente si de 

renovare la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”. 

Pentru a fi declarate conforme şi admisibile, ofertele trebuie să 

îndeplinească cerinţele minimale ale caietului de sarcini anexat.  

Vă adresăm rugămintea de a depune la sediul Colegiului Național 

”Gheorghe Șincai” din Calea Șerban Vodă nr. 167, sector 4, București până la 

data de 05.08.2015, ora 14.00, oferta dvs. care trebuie să conţină următoarele 

documente:  

- Propunerea tehnică, întocmită în conformitate cu prevederile 

caietului de sarcini; 

- Propunerea financiară (formularul 1) de ofertă;  

- Declaraţia privind eligibilitatea (formularul 2) şi declaraţia privind 

neîncadrarea în prev. art. 181 din OUG 34/2006, aprobată cu 

modificările şi completările ulterioare, în original, (formular nr. 3)  

- Declaraţia privind respectarea obligatiilor referitoare la securitatea şi 

sănătatea în munca, (formular nr. 4); 

- Declaraţie privind neîncadrarea în prev. art.69^1, completată şi 

depusă în original (formular nr. 5); 

-  Certificatul constatator emis de O.R.C  eliberat în cursul anului 2015, din care 

să rezulte faptul că ofertantul are ca şi obiect de activitate execuţia lucrărilor 

care fac obiectul prezentei achiziţii, în copie, însuşită prin semnătură şi ştampilă 
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de ofertant, care îşi va asuma răspunderea cu privire la faptul că informaţiile 

cuprinse în acest document sunt valabile şi reale la data depunerii ofertei. 

- Cel putin o recomandare a unui beneficiar de lucrări similar 

executate de ofertant. 

 

Având în vedere că prezentul anunț are ca obiectiv prospectarea pieței, 

achizitorul are deplina libertate în a selecta oferta câștigătoare fără a fi obligat 

să anunțe acest lucru celorlalți participanți cu oferte. În acest caz nu sunt 

aplicabile prevederile privind rezolvarea contestațiilor de către CNSC, achiziția 

directă nefiind o procedură propriu-zisă. Furnizorului selectat i se va emite, 

după semnarea contractului, ordinul de începere a lucrărilor.  

 

Comisia de Achiziții a C.N. Gh. Șincai 

Mihaela Rizoiu 

Gina Dima 

Cristina Voica 

 


