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UAT O RAŞUL M U RFA TLA R

A n u n ţ p u b licitate

A utoritatea contractanta
UAT Oraşul M urfatlar
A dresa poştala: Str. Calea Dobrogei . Nr. 1, Localitatea: M urfatlar, Cod postai 905100, R o m an ia, Punct(e) de
contact: sediul social, Tel. +40 241234350 , Email: consiliii-local@ prim aria-m urfatlar.ro , Fax: +40
241234516

Tip anunţ: C um părări directe
Tip contract: Lucrări
Denumirea achiziţie: am enajari exterioare si branşam ent apa-canalizare bl ANL , str. AL.I. Cuza, oras
M urfatlar
CPV: 45111291-4 lucrări de am enajare a terenului; 45232150-8 - lucrări pentru conducte de alim entare cu apa;
45232400-6 lucrări de constructii de canalizare de ape reziduale
Descrierea contractului: execuţia lucrărilor pentru amenajări exterioare im plică conform Proiectului tehnic
lucrări de : sistem atizarea în plan vertical a terenului, pentru accesul auto se va executa o alee (sens unic - cu
intrare din Al. I. Cuza şi ieşire în Al. Narciselor) pavată cu dale înierbate (grilă), am enajarea unei parcări
longitudinale în partea de SUD a blocului ANL, realizarea de trotuare pavate, am enajare spaţiu verde,
captarea/canalizarea apelor pluviare, am enajare spaţiu biciclete, am enajarea unei platform e din beton pentru
descărcarea lem nelor, sem nalizarea pe perioada execuţiei şi la term inarea lucrărilor;
- Lucrările de branşam ent apă şi racord canalizare se vor executa de o societate autorizată de S.C RAJA S.A
Constanţa conform A vizului S.C RAJA S.A nr. 121/4031/11.07.2016;
încheierea unui contract de lucrări pentru obiectivul A M E N A JA R I EX TE R IO A R E şi BRAN ŞAM EN T
A P Ă -C A N A L IZ A R E P E N T R U B LO C A.N.L, str. A lexandru Ioan Cuza, oraş M urfatlar;
Valoarea estim ata fara TVA: 323.664 RON
-

Condiţii contract: - Condiţii de plata: autoritatea contractanta executa obligaţia de plata a sum elor de bani
prin virament, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii
pe baza de proces verbal.
Condiţii de fum izare/prestare/executie: termen lim ita de realizare a obiectivului este de 21uni si 2 saptamani
de la data emiterii O rdinului de incepere a execuţiei lucrărilor, dar nu mai târziu de m artie 2017.
Condiţii participare: Operatorul econom ic sa fie inregistrat in SEAP. Ofertantul va com pleta oferta specificând
preţul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. O ferta va fi insotita de declaraţia privind conflictul de
interese. V alabilitatea ofertelor sa fie de minim 60 zile de la term enul limita de prim ire a ofertelor.
Criterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut
Termen limita prim ire oferte: 17.10.2016.
Inform aţii suplim entare: O fertele se pot transm ite prin email sau fax la adresele specificate m ai jos. Oferta
stabilita câstigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, îm preuna cu com unicarea transm isa către ofertantul
câştigător, vor constitui un contract angajant între parti. Clarificari se pot obţine de la Com partim entul Achiziţii
al institutiei în baza unei solicitări scrise transm ise prin fax la nr. +40 234516 sau pe e-mail la adresa consiliulocal@ prim aria-m urfatlar.ro. Persoana de contact: N ina Sandu. Program de lucru 08.00-16.00. Ofertantul a
cărui ofertă va fi acceptată va depune inform aţiile necesare în catalogul electronic din SEAP în termen de
maxim 2 zile de la prim irea unei comunicări în acest sens.
Declaraţia privind conflictul de interese - form ular de oferta, caietul de sarcini, planşele, potefi solicitate pe
mail la adresa: consiliu-local@ prim aria-m urfatlar.ro

