
Tip contract: Achizitia contract de execuţie lucrari
Denumirea achizitie: Achiziţia contractului de execuţie lucrări aferente branşamente electrice
obiectiv de investiţii „Black Sea Bike-Diversification of the tourism services in Constanta Balchik
cross border region by bike-BSB”- COD MIS 890

CPV: 45310000 – Lucrari de instalatii electrice

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie execuţia lucrărilor aferente branşamentelor
electrice – 24 platforme  de biciclete- obiectiv de investiţii „Black Sea Bike-Diversification of the
tourism services in Constanta Balchik cross border region by bike-BSB”- COD MIS 890,  cu
respectarea prevederilor din Caietele de sarcini, Memoriile Tehnice, plansele, listele de cantitati de
lucrari din proiectul tehnic revizuit prin HCL nr.144/27.04.2015.

Valoarea estimata fara TVA: = 208.521,70 lei fără TVA, aceasta valoare cuprinde si costul aferent
materialelor ce vor fi puse la dispozitia Ofertantului castigator!
Conditii 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.
Durata  pentru realizarea executiei lucrarilor: 60 de zile calendaristice de la data prevazuta in Ordinul
de începere.
Plata lucrarilor se va face lunar, in baza facturii emise de executant insotita de Situatia de plata semnata
si confirmata de dirigintele de santier si de Ordinul de incepere iar pentru ultima plata se va prezenta in
plus si  Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, realizat in conformitate cu HG 273/1994.

Conditii participare:  Ofertantii trebuie sa demonstreze ca:
a)nu se incadreaza in prevederile art 164,165 si 167 din Legea 98/2016 si va prezenta o declaratie pe
propria raspundere;

b) obiectul de activitate este corespunzator obiectului contractului; sa prezinte Atestat ANRE tip A si tip
B (conf. Ordin ANRE nr 23/2013) valabil la data depunerii ofertelor ;

c) au capacitatea tehnica si profesionala pentru indeplinirea contractului: sa aibe Responsabil tehnic cu
executia (RTE) atestat in domeniul instalatii electrice ( conform Ordin ANRE nr. 777/2003) si  personal
responsabil desemnat pentru asigurarea controlului calitatii lucrarilor ce fac obiectul prezentei achizitii;
sa prezinte declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.; precizarea partii din contract care intentioneaza sa o
subcontracteze

Propunerea tehnica se va elabora cu respectarea in totalitate a cerintelor si specificatiilor din proiectul
tehnic, se va preciza durata de executie si perioada de garantie oferita lucrarilor (minim 60 luni), se vor
completa Listele de cantitati de lucrari,  Formularele F1, F2, F3, C1, C6, C7, C8, C9.conform proiect
La Propunerea financiare se va completa Formularul de oferta 10C. Nota :cantitatea de 1200 ml cablu
3x6 mmp si 24 buc firide vor fi puse la dispozitia ofertantului castigator  si nu vor fi cuprine in oferta.
Criterii adjudecare: Atribuirea contractului de achizitie se va face pe baza criteriului “pretul cel mai
scazut, cerintele impuse prin proiectul tehnic si prezentul anunt de participare fiind considerate cerinte
minimale si obligatorii pe care trebuie sa le îndeplineasca oferta.

Termen limita primire oferte: 20.07.2016, ora 15.00



Informatii suplimentare:

Caietele de sarcini, Memoriile Tehnice, plansele , listele de cantitati de lucrari pot fi obtinute de la sediul
Primariei Municipiului Constanta din Bd. Tomis, nr.51, etaj II, camera 226 -Serviciul Tehnic-Investitii,
persoana de contact Tudoran Razvan - nr. tel:0241/488123, e-mail: directiatehnic@ primaria-constanta.ro
cat si de pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achizitii Publice. Oferta va fi transmisa
pana la data de 20.07.2016, ora 15.00, in original, la adresa Primaria Municipiului Constanta, bd. Tomis,
nr.51,camera 18- in atentia Serviciului Tehnic-Investitii


