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SOLICITARE DE OFERTĂ 

                                       
      Tribunalul Iaşi cu sediul în municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu, nr.25,  având cod 

fiscal 4981212, în calitate de autoritate contractantă, intenŃionează să achiziŃioneze prin 
SEAP în ziua de 10.05.2012 următoarele lucrări : 

-  lucrări de reparaŃie hidroizolaŃie terasă sală de şedinŃă C3- etaj 1, la Palatul de JustiŃie 
Iaşi, CPV 45261310-0. 
Caracteristici tehnice şi operaŃiuni ce trebuiesc executate:  

1. Pregătirea izolaŃiei hidrofuge vechi în vederea refacerii pentru 67 mp; 
2. Strat de egalizare pentru hidroizolaŃie cu ciment grosime 3,5 – 4 cm armat cu plasa sudată 

pentru 30 mp; 
3. Amorsarea suprafeŃei cu bitum pentru 67 mp; 
4. Montare membrană cu fibră de sticlă g = 4 mm pentru 67 mp; 
5. Montare membrană cu ardezie g = 4 mm pentru 67 mp; 
6. Montare aruncător atic – 2 buc.; 
7. Montare piese aferente lucrărilor de izolaŃii, deflectoare – 1 buc.; 
8. Montare glafuri din tablă zincată pe elemente din beton – 20 ml; 
9. Suprapunerile membranelor să fie de cel puŃin 10 – 15 cm. 

 
  Sens în care vă invităm să depuneŃi oferta dumneavoastră de preŃ până la data de 

10.05.2012, ora 12,00. 
Procedura de achiziŃie aplicată este cumpărarea directă, conform dispoziŃiilor art. 19 din 

O.U.G. nr. 34 /2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: „preŃul cel mai scăzut”, cu condiŃia 
respectării specificaŃiilor tehnice. 
      Oferta se va depune la sediul instituŃiei Tribunalul Iaşi din municipiul Iaşi, str. Anastasie 
Panu, nr.25, Registratura, sau se va transmite prin fax la numarul 0232/276611 sau prin e-
mail la adresa carmina.cozmescu@just.ro. şi va conŃine:  
    -  propunerea financiară 
    -  propunerea tehnică. 
Oferta trebuie să fie publicată şi în SEAP . 
Data limită până la care se pot solicita clarificări: 08.05.2012, ora 10,00. 
Data limită pentru depunerea/transmiterea ofertei: 10.05.2012, ora 12,00. 
Pentru informaŃii suplimentare ne puteŃi contacta la telefon 0232/276611, e-mail  
carmina.cozmescu@just.ro , persoană de contact Cozmescu Carmina.        

 
Întocmit, 

Consilier tehnic, 
Cozmescu Carmina 

 


