Tip contract: Achiziţia contract de execuţie lucrări
Denumirea achiziţie: Achiziţionare lucrări tehnico-edilitare ramase de executat aferente obiectivului de investiţii
„Construire locuinţe ieftine pentru tineri destinate cumpărării şi lucrări tehnico-edilitare aferente zona
Baba Novac”
CPV: 452331206 – Lucrări de construcţii de drumuri; 45310000 – Lucrări de instalaţii electrice
Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie achiziţionarea lucrărilor tehnico-edilitare rămase de
executat aferente obiectivului de investiţii: „Construire locuinţe ieftine pentru tineri destinate cumpărării şi lucrări
tehnico-edilitare aferente zona Baba Novac” (zona blocurilor BN16, BN17, BN18, BN1 şi BN2).
Pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor de amenajări exterioare şi punerea în funcţiune a întregului ansamblu de
locuinţe s-a obţinut Autorizaţia de Construire nr.599/08.04.2016 pentru continuarea lucrărilor defalcate pe categorii
astfel: carosabil şosea, parcări, trotuare şi acces persoane cu dizabilitaţi, borduri prefabricate din ciment, semnalizare
şi marcaje rutiere, mobilier urban, reţea joasa tensiune şi reţea de iluminat public
Valoarea estimata fără TVA = 279.222 lei, fără TVA, din care diverse şi neprevăzute 13.170 lei fără TVA
Condiţii contract: Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia
românească, cad în sarcina executantului de a le respecta şi aplica în totalitate.
Execuţia lucrărilor se va face cu respectarea prevederilor din Memoriile tehnice, planşele, listele de cantităţi de
lucrări din proiectul tehnic revizuit prin HCL nr.124/30.03.2016 şi Autorizaţia de construire nr.599/08.04.2016.
Durata pentru realizarea execuţiei lucrărilor: 45 de zile calendaristice de la data emiterii Ordinului de începere.
Condiţii participare: Ofertanţii trebuie sa demonstreze ca: a) obiectul de activitate este corespunzător obiectului
contractului; să prezinte Atestat ANRE tip A şi tip B (conf. Ordin ANRE nr.23/2013) valabil la data depunerii
ofertelor b) au capacitatea tehnica si profesionala pentru îndeplinirea contractului: sa aibă Responsabili tehnici cu
execuţia (RTE) atestat în domeniul instalaţii electrice, precum şi în domeniul edilitare (drumuri, dotări urbane)
(conform Ordin ANRE nr.777/2003) şi personal responsabil desemnat pentru asigurarea controlului calităţii
lucrărilor ce fac obiectul prezentei achiziţii; să prezinte declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele
tehnice de care poate dispune pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.
Propunerea tehnica se va elabora cu respectarea in totalitate a cerinţelor si specificaţiilor din proiectul tehnic, se va
preciza durata de execuţie si perioada de garanţie oferita lucrărilor (24 luni) se vor completa Listele de cantităţi de
lucrări conform cerinţe (devize de lucrări însoţite de liste de consumuri pentru materiale, manopera, utilaj, transport)
La Propunerea financiara se va completa Formularul de oferta 10C.
Criterii adjudecare: Atribuirea contractului de achiziţie se va face pe baza criteriului “preţul cel mai scăzut, cerinţele
impuse prin proiectul tehnic si prezentul anunţ de participare fiind considerate cerinţe minimale si obligatorii pe care
trebuie sa le îndeplinească oferta.
Termen limita primire oferte: 26.05.2016, ora 14.00

Informaţii suplimentare:
Memoriile tehnice, planşele , listele de cantităţi de lucrări şi autorizaţia de construire nr.599/08.04.2016 pot fi
obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Constanta din Bd. Tomis, nr.51, etaj II, camera 226 -Serviciul tehnicinvestiţii, persoana de contact Tudoran Razvan - nr. tel:0241/488123, e-mail: directiatehnic@ primaria-constanta.ro
cat si de pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziţii Publice. Oferta va fi transmisa pana la
data de 26.05.2016, ora 14:00, in original, la adresa Primăria Municipiului Constanta, bd. Tomis, nr.51, camera 18în atenţia Serviciului tehnic-investiţii.

