ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI TUNARI
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Nr. inregistrare 4560/10.05.2021

SOLICITARE DE OFERTA
Achizitie directa privind contractarea de lucrari pentru „REPARATII
INCINTA SERVICIU DE SALUBRITATE TUNARI”
– comuna Tunari, judetul Ilfov
Cod CPV 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
1. Informatii generale privind Beneficiarul
Denumire:Comuna Tunari
Adresă: Str. Mihai Eminescu, nr. 1
Localitate:Comuna Tunari, jud. Ilfov
Cod poştal:077180
Ţara:ROMANIA
Reprezentant legal: d-nul Cristian Telefon:021.267.53.10
NICULAE – Primar Comuna Tunari
E-mail: contact@primaria-tunari.ro
Fax: 021.267.53.00
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.primaria-tunari.ro
2.Sursa de finantare
Buget local
3. Obiectul Contractului
Obiectul contractului consta in achizitia de lucrari de „REPARATII INCINTA
SERVICIU DE SALUBRITATE TUNARI” – comuna Tunari, judetul Ilfov, Cod CPV
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2).
4. Descrierea activităţii
Conform Memoriului/Caiet de sarcini intocmit de de S.C. DHSTUDIO DESIGN
AND MORE S.R.L., Deviz general, Liste cantitati si Planuri pentru proiectul:
„REPARATIE INCINTA SERVICIULU DE SALUBRITATE TUNARI”, se va prezenta
oferta tehnica si financiara.
Se doreste realizarea urmatoarelor lucrari:
- Un radier din beton armat in incinta pentru realizarea accesului pietonal, carosabil si
gararea autovehiculelor si utilajelor care sunt folosite pentru acest serviciu;
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- Refacerea tencuielii decorative a fatadelor cladirii administrative si vopsirea usilor
exterioare ale acesteia de la parter;
- Refacerea tencuielii, vopsirea stalpilor si soclului din beton armat si vopsirea riglelor
metalice dintre stalpii imprejmuirii stradale, pe latura de vest;
- Vopsirea panourilor prefabricate ale imprejmuirii de pe latura de sud si est;
- Montarea a doua sisteme automatizate pentru culisarea celor doua porti metalice de
acces auto;
- Desfacerea imprejmuirii interioare din incinta;
- Desfacerea imprejmuirii din panouri prefabricate din beton armat pe latura de nord
(Balta Pasarea) intrucat aceasta este intr-o stare de degradare avansata si construirea
unei imprejmuiri din plasa bordurata si stalpi metalici pe aceeasi latura;
- Construirea a doua copertine C1 si C2;
Copertina C1:
- va avea o lungime de 13,65m si o latime de 4,65m si o suprafata construita de
63,47mp.
Date constructive:
- Fundatie: radier beton armat, hp=20cm;
- Structura: stalpi 15x15cm si grinzi 15x15cm din lemn;
- Inchiderile perimetrale se vor realiza din panouri plasa bordurata si panouri plexiglas;
- S-au prevazut doua usi de acces, una pe fatada principala si una pe cea posterioara
din cadru metalic, plasa bordurata si panou plexiglas;
- Acoperisul va fi tip sarpanta din lemn intr-o singura apa;
- Invelitoarea se va realiza din tabla Lindab maro, cu jgheaburi si burlane din PVC maro
pentru preluarea apelor pluviale.
Copertina C2:
- va avea o lungime de 18,10 m si o latime de 3,55m si o suprafata construita de
64,26mp.
Date constructive:
- Fundatie: radier beton armat, hp=20cm;
- Structura: stalpi 15x15cm si grinzi 15x15cm din lemn;
- Inchiderile perimetrale se vor realiza din panouri plasa bordurata si panouri plexiglas;
- S-au prevazut doua usi de acces, una pe fatada principala si una pe cea posterioara
din cadru metalic si plasa bordurata;
- Acoperisul va fi tip sarpanta din lemn intr-o singura apa;
- Invelitoarea se va realiza din tabla Lindab maro, cu jgheaburi si burlane din PVC maro
pentru preluarea apelor pluviale.
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5. Obligaţiile prestatorului
a) prestatorul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de rotecţia
muncii specifice activităţii;
b) să asigure echipament de protecţie adecvat;
c) să asigure pe toata perioada contractului a utilajelor, echipamentelor, aparatelor de
masura, sculelor, dispozitivelor de masurare si personalului calificat, care sa asigure
indeplinirea contractului;
d) prestatorul isi va suma responsabilitatea privind calificarea si competenta
personalului folosit;
e) prestatorul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de
protecţia muncii specifice activităţii;
f) prestatorul este obligat sa isi achite toate datoriile la bugetul de stat si local pana la
semnarea contractului, in cazul in care raspunde prezentei oferte;
g) să emită factura numai pe baza situaţiei de lucrari şi a proceselor verbale de receptie
a lucarilor prestate;
6. Durata contractului
Durata contractului de lucrari este de 6 luni de la emiterea Ordinului de incepere a
lucrarilor.
7. Bugetul maxim aprobat:
Conform DEVIZ: 373.125,339 lei fara TVA.
8. Prezentarea ofertei:
Oferta tehnica va raspunde punctual Caietului de Sarcini/Memoriului iar in Oferta
financiara prezentata se va preciza pretul pentru fiecare lcrare specificata in lista de
cantitati, Caietul de sarcini si planri, in lei fara TVA.
Oferta va fi transmisa pana cel mai tarziu 19.05.2021, la sediul PRIMARIEI
COMUNEI TUNARI, Judetul Ilfov la adresa str.Mihai Eminescu, nr.1, comuna Tunari.
8.1. Oferta poate fi trimisa:
- prin fax, la nr. de fax 021.267.53.00
- prin e-mail, la adresa achizitii@primaria-tunari.ro
9. Documente solicitate
3

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI TUNARI
Str. Mihai Eminescu nr. 1, cod postal 077180, Cod Fiscal 4505618tel. / fax: 021 267.53.10; 021 267.53.00, e-mail: contact@primaria-tunari.ro

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si art. 167 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formularul 1 si 2;
- Declaratie pe propria raspundere cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat si buget local);
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 58-63 – Formularul 3
Nota: In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, persoane cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante
Comuna Tunari:
Primar NICULAE Cristian
Administrator public STAMATE Danut
Contabil: ALECU Nicoleta Andreea
Secretarul primariei: RUSTI Luminita Manuela
Consilier Achizitii Publice: DRACON Georgiana Carmen
Consilieri locali: NICULAE Jan; Ştefana PETRIŞOR; DUMITRU Adrian Victor; CALMUŞ
Ionuţ Valentin; MARIN Marin; OPREA Marian; NEACŞU Alexandru; SPIŢĂ Ionuţ; SPAU
Dumitru; ZANE Nicolae Emilian; POPA Ionel; ENE Marius; DUMITRU Ioana; HRENIUC
George Alexandru; DUMITRU Andreea;
- Certificat constatator, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul", emis de
oficiul registrului comertului de pe lânga tribunalul teritorial în raza caruia ofertantul îsi
are sediul social, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile
CAEN aferente acestora;
- CV pentru seful de santier;
- Lista de utilaje si personal indeplinire contract;
- Orice alt document care poate justifica indeplinirea contractului;
Consilier Achizitii Publice
DRACON Georgiana Carmen
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