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CĂTRE, 
toţi operatorii economici interesaţi 

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier vă invită să depuneţi oferta financiară pentru 

următoarele lucrări: 

- Reparaţii instalaţii electrice şi instalaţii sanitare la clădirea Muzeului de Artă 
din Drobeta Turnu Severin 

Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează prin :achiziţie directă, 
în conformitate cu prevederile art.19 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

1. Sursa de finanţare a contractului : buget local 
2. Oferta depusă va respecta condiţiile impuse prin Caietul de sarcini şi va fi însoţită în 

mod obligatoriu de următoarele documente : 
- Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să 

reiasă că obiectul de activitate al operatorului economic corespunde cu obiectul achiziţiei 
- Certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul de stat 
- Certificat de atestare fiscală privind plata impozitelor şi taxelor locale 
- Atestat ANRE pentru execuţia lucrărilor de instalaţii electrice 
- Autorizare pentru intervenţia pe monumente sau dovada că există în structură 

persoane autorizate în acest sens. 
- Scrisoare de înaintare - Anexa nr.l 
- Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic- Anexa nr.2 
- Informaţii generale- Anexa nr.3 
- Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate- Anexa nr.3 
- Formular de ofertă lucrări- Anexa nr.5 
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.69.1 din O.U.G 

nr.34/2006- Anexa nr.6 
- Formularele : Lista cu cantităţile de lucrări, C6, C7, C 8  şi C9 din Caietul de sarcini 
- Modelul de contract din Caietul de sarcini 

3 .  Caietul de sarcini se poate obţine de la Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Str.Mareşal 

Averescu nr.l4, Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi. Persoană de contact : Trulescu Narcis -
inspector specialitate achiziţii. Vizitarea obiectivului se poate face zilnic între orele 08-16. 

4. Limba de redactare a ofertei : limba română. 
5. Perioada de valabilitate a ofertelor : 90 de zile. 
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6. Preţul va fi exprimat în LEI,cu şi fără TV A. 
7. Preţul ofertei este ferm . Nu se acceptă actualizarea preţului contractului 
8. Criteriul de atribuire : preţul cel mai mic. 
9. Data depunerii ofertelor: 08.07.2015 , ora 12. 

1 0. Adresa la care se depune oferta: Drobeta Tumu Severin, Str.Mareşal Averescu nr.14. 
Oferta se va depune în plic sigilat. Pe plic se va preciza : A nu se deschide înainte de 

data de 08.07.2015, ora 12. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon : 0765696000. 

Întocmit, 
Inspector specialitate achiziţii 

Tru?:cis 
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