Titlul proiectului: CREATIV - Contribuția responsabilă în Educație prin Tehnici Integrate pentru
Viitor
Beneficiar: Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu
Proiect finanțat prin Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2010
Axa prioritară 6 Școala pentru toți
Prioritatea de investiții:10.i”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de
învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”

ANUNȚ PUBLICITAR
1. Denumire autoritate contractantă
Liceul Tehnologic ” Liviu Rebreanu” Bălan, Harghita
Cod unic de inregistrare: 4245364
Adresa: 1 Decembrie Nr 40/a, Bălan,Harghita, cod 535200, România
Telefon: 0266330958; e-mail: gs.liviurebreanu@eduhr.ro
2. Documentele achiziției sunt disponibile pe e-licitatie si pe site-ul liceubalan.ro
3. Titlu: Achizitie aspiratoare

4. Tip contract: furnizare
5. Denumirea achiziției: Achizitionarea unui numar de 4 aspiratoare necesare efectuarii
activitatii de igienizare în cadrul proiectului CREATIV-Contribuția Responsabilă în Educație
prin Tehnici Integrate în Viitor., cod 108244.
6. Cod CPV 39713430-6 Aspiratoare

7. Valoare estimată: 8,332,76 lei-Achizitia a 4 aspiratoare, pret unitar : 2,083.33 lei bucata
8. Criterii de atribuire: oferta care indeplineste cerintele prevazute in Caietul de sarcini
9. Durata contractului 30 de zile,
10. Achiziția este realizată din fonduri europene și contribuții proprii

11.

Cerințe tehnice

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special,
o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt
menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse.
Achiziționarea a 4 aspiratoare necesare solicitantului pentru a le include în dotările
unității de învățământ.
Specificații: • Tip produs Aspirator fara sac • Tip aspirare Uscata • Tip alimentare La
retea • Variator de putere Da • Tip suprafata Multi-suprafete • Tip tub Telescopic metalic
.
13. Date privind procedura aplicată
Tinând seama de prevederile cuprinse in Contractul de Finanţare şi dispoziţiile Legii nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, modalitatea de atribuire a acestui contract de servicii este: procedura de
atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si a altor servicii specifice./procedura interna
Termen limita de depunere oferta
9.10.2018
Informatii suplimentare
sorinapirvan@yahoo.fr, tel 0266330958

