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: Serviciul Investiții Achiziții Publice
: Achiziţie directă „ Extindere și consolidare pat de beton –Ponton Herăstrău Oficiu de Căpitănie Herăstrău”

În luna noiembrie 2016 Autoritatea Navală Română a atribuit contractul de furnizare a unui ponton de
acostare cu suprastructură destinat Oficiului de Căpitănie Herăstrău, ponton care va fi amplasat pe lacul
Herăstrău în locul actualului ponton. Acest ponton va fi folosit ca sediu administrativ pentru Oficiul de Căpitănie
Herăstrău și se va lega la mal pe amplasamentul actualului ponton.
În perioada când lacul Herăstrău este golit (iarna ), actualul ponton se sprijină pe un pat din beton armat
care este construit pe fundul lacului Herăstrău, pat care a fost dimensionat și construit pe baza dimensiunilor și
greutății actualului ponton. Pontonul care va fi achiziționat are dimensiuni și greutate mai mari decât cel care
există la acest moment la această locaţie, fapt care impune redimensionarea și consolidarea actualului pat din
beton pe baza unui proiect tehnic de execuție. Acesta va avea la bază proiectul tehnic de execuție al noului
ponton și un studiu geotehnic al terenului de amplasament şi va stabili din punct de vedere tehnic și financiar
toate detaliile de execuție pentru extinderea și consolidarea actualului pat din beton astfel încât să asigure sprijin
pentru noul ponton în perioada când lacul este golit.
La prezenta adresă anexăm o copie a documentației tehnice pentru construcția plutitoare - Ponton cu
suprastructură- din care rezultă elementele care vor sta la baza proiectului tehnic pentru realizarea extinderii și
consolidării patului din beton armat şi studiu geotehnic amplasament.
Prin prezenta vă solicităm o ofertă pentru: Proiectare şi execuţie „Extindere și consolidare pat de beton
–Ponton Herăstrău-Oficiu de Căpitănie Herăstrău ”
Propunerea tehnică va conţine o descriere a proiectului tehnic realizat pe baza studiului geotehnic și a
dimensiunilor pontonului nou construit.
Propunerea financiară va conţine:
-valoare proiect tehnic de execuție care se va prezenta cu devizele de lucrări aferente insoţite de
extrasele de resurse;
-valoare execuție lucrare;
-termen de execuție;
-perioada de garanție;

Propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor transmite la adresa de e-mail rmusat@rna.ro
până pe data de: 31.10.2017.
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Totodata propunerea financiara va fi postată şi pe SEAP (www.e-licitatie.ro) în CATALOGUL DE
PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI până la aceeaşi dată. (conform art. 43 alin. (2) din Normele metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG 395/2016).
Relaţii suplimentare la numărul de telefon +40 372.419.885 – persoana de contact: Marin
GHERLAN, Serviciul Investiţii Achiziţii Publice, Autoritatea Navală Română.
Totodată vă informăm că puteţi vizita locaţia unde va fi amplasat patul de beton - Lacul Herăstrău
București (Berăria H ) in zilele lucrătoare, interval orar 0900- 1500
În speranţa unei bune colaborări,

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Alexandru MEZEI

ŞEF SERV. INV. ACHIZIŢII PUBLICE,
Raluca Alina MUŞAT
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