
Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Tuzla, judetul Constanta

 Detalii
-------------------

Organizator: COMUNA TUZLA●

Localizare: Romania (Constanta)●

Tip anunt: Atribuire la procedura simplificata●

Sursa: S.E.A.P.●

Data atribuire: 09-02-2022●

Data aparitiei: 21-02-2022●

 Domenii
-------------------

Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (CPV: 45231221)●

Anunt de Atribuire la Procedura Simplificata [SCNA1065981]

Infiintare rețea de distributie gaze naturale in comuna Tuzla, județul Constanța

Tip Procedura: Procedura simplificata

Anunt de participare simplificat: SCN1096782 / 10-11-2021

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

COMUNA TUZLA
CIF: 4707625
Adresa: Strada: CONSTANTEI, nr. 80A, Constanta, Tuzla, Romania, 907295
Email: achizitii.primariatuzla@yahoo.com
Telefon: +40 0241747178
Fax: +40 0372000626
Persoana contact: Achizitii Birou
Punct(e) de contact: Achizitii Birou
In atentia: Achizitii Birou
URL: www.e-licitatie.ro

SECTIUNEA II: OBIECT

Titlu:
Infiintare rețea de distributie gaze naturale in comuna Tuzla, județul Constanța

Cod CPV:
45231221-0 - Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)



Tipul contractului: Lucrari

Descriere:
Prezenta documentație de atribuire conține cerințele, criteriile, regulile și informațiile necesare pentru
a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de
aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect “Infiintare rețea
de distributie gaze naturale în comuna Tuzla, județul Constanța”.
În acest sens, obiectivul general al contractului este reprezentat de proiectarea (întocmirea D.T.A.C.,
D.T.O.E., a documentației de avizare, a proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, verificare tehnică
de specialitate și asistență tehnică din partea proiectantului) și executarea lucrărilor pentru realizarea
obiectivului de investiții „Infiintare rețea de distributie gaze naturale în comuna Tuzla, județul
Constanța”, conform specificațiilor din caietul de sarcini.
Lucrarile ce urmează a fi proiectate și executate vizează Infiintarea retelei de distributie cu gaze
naturale a străzilor din comuna Tuzla, care se va realiza din conductele de medie presiune.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în
legătură cu documetatia de atribuire cu cel puțin 12 zile înainte de termenul limită stabilit pentru
depunerea ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 12 zile
înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în
mod clar si complet tuturor acestor solicitări de clarificare cu 8 zile înainte de termenul stabilit pentru
depunerea ofertelor.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor - 12
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în
legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel
puțin 12 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă
va răspunde în mod clar și complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 8-a zi înainte de
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Valoarea totala a achizitiei (fara TVA): 18711580.66 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Tipul procedurii:
Procedura simplificata

S-a organizat o licitatie electronica: NU

SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Numar / Data:
1295 / 09-02-2022

Denumire Contract:
Contract de proiectare si executie lucrari

Valoare Contract: 18711580.66 RON

Castigator:
ACVATOT



CIF: RO13906
Adresa: Strada Dinu Vintilă, Nr. 11, Sector: 2, Bucuresti, Bucuresti,
Email: ioana.neagu@veolia.com; lidia.pandelescu@veolia.com; ruxandra.garbasevschi@veolia.com;
corina.vasile@veolia.com; marius.ilie@veolia.com; felicia.cioaca@veolia.com;
gabriela.dinu@veolia.com; gabriela.constantinescu@veolia.com; gabriela.drumen@veolia.com;
mirela.fako@veolia.com; mihaela.zgimboi@veolia.com; florentina.marinescu@veolia.com;
mihaela.gheorghiu2@veolia.com; elena.berba@veolia.com;
Telefon: +40 212520860
Fax: +40 0212520934
URL: www.acvatot.com

-----


