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                                            ANUNŢ 

CERERE DE OFERTE 
pentru achiziţia de servicii de parchetare  

 
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 

Protecţiei Sociale achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 
98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică / acordurilor-cadru de 
lucrări, de produse şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin achiziţie 
directă, 

 
Urmatoarele servicii: 
 

1. Servicii de parchetare - cod CPV 45432113-9 
 

1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în 
domeniu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 şi a procedurilor interne 
aprobate. 
2. Sursa de finanţare: regia INCSMPS 
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „cel mai bun raport calitate-
preţ” în condiţiile respectării tuturor specificaţiilor tehnice. Oferta tehnică şi 
financiară poate fi transmisă prin e-mail sau pe fax până pe data de 22.11.2018, ora 
18,00.  
Suprafața pentru care se solicită serviciile de mai jos este de 63,86 mp, repartizata pe 
camere astfel: la parter camera nr. 2 (21,75 mp), camera nr. 6 (16,58 mp) și la etaj 
camera nr. 4 (23,01 mp). 
Persoanele interesate sa depuna o oferta sunt invitate, in vederea intocmirii ofertei 
tehnice si financiare, la sediul institutului pentru eventuale masuratori. 
 

Nr. 
Crt. Denumire produs U.M. Cant Caracteristici 

1 Parchet  pachet 30 Parchet laminat 8 mm  

2 Plinta buc 25 Plinta parchet  

3 Accesorii montare 
parchet   Colturi interior si exterior, terminatie plinta, 

elemente de imbinare 

4 Placa polistiren bax 8 Placa polistiren extrudat pentru izolatie 
parchet 

5 Sapa  1 Sapa autonivelanta 

6 Manopera  mp 63,8 Manopera curatat mocheta + sapa + montat 
parchet 
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7 Echipa muncitori 
mutat mobilier zi 2 Echipa handyman pentru mutat mobila (4 

handyman) 
 
4. Oferta trebuie să conţină datele de contact şi adresa ofertantului. 
5. Plata se va face prin O.P. în contul societăţii, în baza facturii fiscale, în termen de 
maxim 15 de zile de la data primirii facturii şi a recepţionării serviciilor. 
Operatorii economici interesaţi să depună oferta o pot face la adresa de e-mail 
office@incsmps.ro, la nr. fax 021.311.75.95, sau la secretariatul INCSMPS din strada 
Povernei nr. 6-8, sector 1. 
 
15 noiembrie 2018 
 
Iuliana Durlut 
Director Economic 
Departament Financiar, Contabilitate si Administrativ     

   
 Persoană de contact pentru clarificări:  
Anca Dumitrescu - responsabil achizitii, tel 021.312.75.88 
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