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ANUNT DE INTENTIE NR.1/101639/29.03.2019
REF: Achizitia de materiale consumabile practica curs ¨VOPSITOR INDUSTRIAL¨
Denumirea proiectului: „ALBA IULIA 360”, POCU/18/4/1/101639
INTRATEST S.A. intentioneaza sa achizitioneze direct, in conformitate cu prevederile art.7 al.5 din
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, materiale prime si material necesare desfasurarii orelor de
practica pentru o grupa de curs ¨VOPSITOR INDUSTRIAL¨ din cadrul proiectului „ALBA IULIA 360”, ID
101639.
Cantitate si descriere produse/materii:
Nr.
Crt.

1

Denumire curs

VOPSITOR INDUSTRIAL
(1 grupa)

Denumire produs/materie primă
Perii sarma
Perii sarma 6 randuri
Perii sarma cu maner plastic
Perie rotativa pentru fixare la masina de
gaurit
Carton abraziv 230x280 diverse granulatii
Vopsea alchidica lemn / metal
Grund metal
Email
Diluant alchidic
Set curatat vopsea
Pistol vopsit
Aparat vopsit

UM
buc
buc
buc
buc

Cant.
7
7
7
2

buc
Cutii
Cutii
Cutii
Litru
set
buc
buc

5
14
7
7
4
4
6
1

Valoarea estimata a achizitiei este de 1.837,50 lei, fara TVA.
Cod CPV: 44800000-8; 42924310-5; 39224210-3; 44192000-2.
Ofertantii interesati își vor posta oferta pe site-ul https://www.e-licitatie.ro, la rubrica Proceduri de
atribuire – Cumpărări directe - Catalog electronic, pana cel tarziu 08.04.2019, ora 23:59.
Pentru livrarea produselor se solicită următoarele:
- termenul de livrare al produselor nu va depasi 5 de zile de la semnarea contractului;
- produsele să respecte specificaţiile tehnice şi tipul solicitat;
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- transportul produselor se va asigura gratuit de către ofertant cu mijloace proprii până la punctul de
lucru al achizitiorului din Bucuresti, Bd. Octavian Goga, nr. 4, bl. M26, ap. 59, sector 3, Cod Postal
030982;
Clause contractuale: - Plata produselor furnizate se va efectua în termen de 30-60 de zile sau conform
mecanismul cererilor de plata, de la data primirii facturii în original, la sediul achizitorului, cu condiția
efecturării recepției produselor.
Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă, INTRATEST SA la nr de telefon:
+40 213267736, in scris la adresa din Bd. Octavian Goga, nr. 4, bl. M26, ap. 59, sector 3, Bucuresti, Cod
Postal: 030982, Romania, e-mail: office@intratest.ro
SURSA DE FINANŢARE: Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, proiectul „ALBA
IULIA 360”, POCU/18/4/1/101639.
Cu consideratie, Coordonator proiect,
Pacuraru Mihnea Corneliu
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