ANUNŢ PUBLICITATE- LUCRARI
Autoritatea contractantă: COMUNA BUCUREŞCI, loc. Bucureşci, nr. 25, jud. Hunedoara, cod
postal 337145, tel 0254684178, fax 0254684010, E-mail: primariabucuresci@yahoo.com
Detalii anunţ
Tip anunţ: Cumpărări directe
Tip contract: LUCRARI
Denumire achiziţie: EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APA COMUNA BUCUREŞCI
CPV: 45232150-8 -lucrari pentru conducte de alimentare cu apa ( Rev. 2)
Descrierea contractului: Contractul are ca scop realizarea lucrărilor „Extindere reţea de alimentare
cu apă comuna Bucureşci”. Lucrările se execută în satul Bucureşci. Potrivit devizului general al

obiectivului de investitii ( Proiect nr. 12/2017), valoarea estimată a
contractului de
executie lucrări este:
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, sub capitolul:
4.1 Construcţii şi instalaţii: 290.400 lei fără TVA
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 3600 lei fără TVA
Valoarea estimată fără TVA: 294 000lei
Condiţii contract: Oferta va fi eleborata respectand caietul de sarcini si antemasuratoarea din proiect.
Garanţia solicitată: 36 luni de la data semnării Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor.
Termenul de executie: maxim 24 luni de la data predării amplasamentului. Operatorul economic
desemnat castigator va executa lucrarea respectând proiectul tehnic pus la dispozitie de catre achizitor.
Condiţii de participare:
Ofertantii vor prezenta următoarele documente: propunerea tehnica, propunerea financiara, graficul de
execuţie a lucrărilor si o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că firma deţine
personal calificat pentru executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului –(se vor completa
documentele din secţiunea formulare), – toate documentele -în original, semnate şi ştampilate;
certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în original sau copie
legalizată. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul
constatator.Garanţia de buna execuţie este de 5% din valoarea contractului fără TVA.Recepţia la
terminarea lucrărilor se va face pe baza prezentării de către executant a următoarelor
documente:situaţie de lucrări,ataşament,certificate de calitate,agremente tehnice,certificate de
garanţie,certificate de conformitate.
Criterii de atribuire: Preţul cel mai scăzut.
Termen limită primireoferte: 26.06.2018, ora 13,00.
Informaţii suplimentare: Pentru eleborarea ofertei operatorii economici interesati pot accesa
documentatia atasata anuntului. Informatii suplimentare privind documentatia de atribuire se poate
solicita la sediul autoritatii contractante. Ofertele vor fi depuse in original la Registratura Primariei
comunei Bucureşci, sat Bucureşci, nr. 25, comuna Bucureşci pana in data de 26.06.2018, ora 13,00.

Ofertele vor avea o valabilitate de 60 de zile Finalizarea achizitiei se va realiza in SEAP, ofertantul
desemnat castigator va posta in catalog oferta sa, dupa primirea comunicarii din partea autoritatii
contractante in acest sens.

