Nr. 15048 / 7.12.2017
Anunț publicitar
Autoritate contractantă Serviciul Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului
Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
Adresa poștală: Bulevardul Muncii nr. 25, Localitatea: Reșița, Cod poștal: 320200, Romania,
Punct de contact: Tel. +40 255220200, Email: intretinerepatrimoniu@primariaresita.ro, Fax: +40
255226109
Detalii anunț: “Lucrări de pozare a unor tuburi PVC în canalizația LES existentă în trotuarul situat pe
b-dul Revoluția din Decembrie zona cuprinsă între parcare hotel Semenic și pod 7 Noiembrie, pe partea
cu râul Bârzava„
Tip anunț: Achiziție Directă
Tip contract: Lucrări
Denumirea achiziție:
“Lucrări de pozare a unor tuburi PVC în canalizația LES existentă în trotuarul situat pe b-dul Revoluția
din Decembrie zona cuprinsă între parcare hotel Semenic și pod 7 Noiembrie, pe partea cu râul
Bârzava„
CPV: 45232200-4 Lucrări auxiliare pentru linii electrice
Descrierea contractului:
Contractul de lucrări va urmări următoarele elemente:
1. Finisare taluz vertical și aducerea la cotă (în plan vertical și orizontal) în șanț existent
executat prin grija beneficiarului
2. Pozare tub PVC Ø = 110 mm și Ø = 63 mm, în același șanț
3. Introducere sârmă în tuburi pentru tragerea ulterioară a cablurilor de energie
4. Șanț de protecție din nisip – umplere parțială a șanțului cu nisip (completarea umpluturii
cu pământ se va realiza prin grija beneficiarului)
5. Așternere folie avertizoare din PVC, în două straturi pe toată lungimea
Lungimea traseului este de 850 m comună pentru ambele tuburi.
- Tuburile PVC și sârma de tragere vor fi puse la dispoziție la dispoziție de beneficiar
Valoarea estimată: 30.506,50 lei fără TVA
Condiții contract: Programul Calității. Termenul de Execuție. Garanția acordată pentru lucrările
executate. Prestatorul este obligat să execute lucrarea în maxim 20 zile de la semnarea contractului, cu
posibilitate de prelungire de maxim 15 zile.
Condiții de participare: Pot depune ofertă agenții economici care au ca obiect de activitate cu domeniu
de activitate, activitățile având COD CAEN aferent domeniului, sau echivalent. Ofertantul va prezenta
următoarele documente: Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 si 165 din
Legea nr. 98/2016 Documente care să evidențieze experiența similara, cu o valoare echivalentă cu
valoarea estimată a contractului. Ofertantul va prezenta următoarea documentație: - declarație privind
neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 și 165 din Legea nr. 98/2016 – documente care să
evidențieze experiența similară, cu o valoare echivalentă cu valoarea estimată a contractului.
Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut
Termen limita primire oferte: 12.12.2017
Informații suplimentare: Solicitanții pot depune oferta scrisă, până la data de 12.12.2017, ora 15, la
sediul Serviciului Public – Direcția pentru Întreținerea si Repararea Patrimoniului Consiliului Local
Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire, REȘIȚA, pe fax: 0255/226109 sau email
intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro. Solicitanții vor putea ridica documentele necesare întocmirii
ofertei începând cu data de 8.12.2017, ora 09:00 de la sediul din Municipiul REȘIȚA.

