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Obiect consultare

Proiectare FU (SF+PT+DTAC+DTOE+DDE) + execuție ”Construcție turn pentru echipament radar în zona 
Desecare Moldova Nouă”

Descriere

Autoritatea contractanta dorește sa achiziționeze servicii de proiectare fază unică SF+PT+DTAC+DTOE +DDE 
și lucrări de execuție pentru obiectivul ”Construcție turn pentru echipament radar în zona Desecare Moldova 
Nouă” conform caietului de sarcini nr. 30551 din 14.04.2020, a studiului geotehnic elaborat de Geologic Don, 
a certi�catului de urbanism nr. 118/01.11.2018, a avizului de amplasament nr. 298944500 din 30.01.2020, a 
avizului tehnic de racordare ATR nr. 05596021 din 26.03.2020 anexate. Daca contractantul consideră 
necesare alte studii sau alte categorii de lucrări nenominalizate dar considerate a � necesare, ca urmare a 
vizitei de amplasament, acestea vor � cuprinse distinct în oferta �nanciară. La solicitarea contractantului 
bene�ciarul va pune la dispoziție toate informațiile și datele disponibile la nivelul său. La elaborarea 
documentației tehnice, contractantul va tine cont de prevederile din: HG nr. 907/2016 cu modi�cările și 
completările ulterioare, Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modi�cările și completările 
ulterioare, Legea nr. 50/1991 (republicată privind autorizarea lucrărilor de construcții, HG nr. 925/1995 
pentru aprobarea Regulamentului privind veri�carea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea 
tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și veri�carea calității lucrărilor executate, cu 
modi�cările și completările ulterioare, HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția 
construcțiilor, cu modi�cările și completările ulterioare, HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor 
regulamente privind calitatea în construcții cu modi�cările și completările ulterioare precum și a tuturor 
legislațiilor în domeniu în vigoare. In vederea întocmirii corecte a ofertei de preț pentru elaborarea 
documentației de proiectare FU(SF+PT+DTAC+DTOE +DDE) și a lucrărilor de execuție, sugerăm ofertanților 
vizitarea amplasamentului lucrării . Pentru vizionarea amplasamentului (Moldova Nouă zona Desecare ), 
ofertanții pot lua legătura cu reprezentatul Of. de Căpitănie Moldova Veche, Căpitan Șef de port- dl. Buie 
Boby, tel:0766538408 , de luni pana joi, în intervalul orar 09:00 -15:00.

Aspecte supuse consultarii

Se solicită de la operatorii economici specializați: 1.Determinarea valorii estimate și a termenelor de realizare 
a serviciilor și de execuție a lucrărilor din achiziția având ca obiect Construcție turn pentru echipament radar 
în zona Desecare Moldova Nouă (proiectare + execuție). Propunerea �nanciara va cuprinde distinct: -
Valoarea doc pt obținerea avizelor (mediu), -Valoarea SF, -Orice Studiu/lucrare nenominalizat/ă dar 
considerat necesar/ă, - Valoarea PT (părți scrise -memorii tehnice, caiete de sarcini și părți desenate -planșe, 
urmărire în timp a comportării construcției), DTAC, DTOE, DDE -Veri�carea documentației de către 
veri�catori tehnici atestați, -Valoarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției 
lucrărilor (inclusiv faze determinante și eventuale modi�cări aduse proiectului), -Valoarea lucrărilor pe 
�ecare obiect (infrastructură și suprastructură turn inclusiv instalații electrice, paratrăsnet, împământare, 
etc, împrejmuire, platformă beton shelter, transport shelter, instalație electrică de utilizare conform ATR), - 
Durata de realizare a serviciilor pe �ecare fază precum și durata de execuție a lucrărilor. -Durata de 
valabilitate a ofertei. 2. Se solicita informații asupra îndeplinirii de către ofertanți a cerințelor referitoare la 
serviciile și lucrările ce urmează a � (diplome, certi�cate, atestate, etc). Se poate transmite orice altă 
informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentația pusă la dispoziție de autoritatea 
contractantă

Modalitate desfasurare

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având 
posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului și a lucrărilor, 
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la adresa de e-mail: adudu@rna.ro .

Data publicare
18.05.2020 15:45

Data limita transmitere propuneri
28.05.2020 00:00

Data limita consultare
03.06.2020 00:00
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