
 

 

 

    

 

                                                      ANUNȚ 
 

Lucrări de construcţii - Rețele de alimentare cu gaze naturale 

 
 

 

I. Denumire și date de contact Entitate contractantă 

 

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL 

Adresă: str. Siretului nr. 24, Cluj-Napoca, 400598, județul Cluj 

E-mail: cpl.cluj@cplconcordia.ro 

Telefon: +40 0264704790 

Adresă internet: www.cplconcordia.ro 

 

 

II. Obiectul achiziţiei 

 

         Lucrări de execuție pentru investiția: Cresterea capacitatii sistemului - Extindere conducta 

medie presiune, statie de reglare  sector, construire retea de distributie presiune redusa, 

redimensionare conducte existente, reconectare racorduri existente gaze naturale presiune 

redusa pe strazile Scolii, Trandafirilor, Panoramic, Loc. Dezmir, Com. Apahida, Jud. Cluj, 

respectiv: 

1.2.1 Rețea gaze naturale medie presiune și montare SRS 

1.2.2 Extindere rețea si recuplare racorduri gaze naturale presiune redusă Se pot 

încheia contracte de execuție lucrări individuale pentru fiecare din activitățile de mai sus, sau 

un contract comun. 

 

III. Descrierea achiziției 

 

Oferta va cuprinde preturi unitare, pe unitate de masura, astfel ; 

 Lungime rețea si racord gaze naturale presiune medie, L = 391,5m; 

 Lungime rețea gaze naturale presiune redusă, L = 1.526,5m; 

 Recuplare racorduri gaze naturale, 9 buc; 

 Recuplare conducte de gaze naturale existente, 9 buc; 

 

IV. Conținutul ofertei 

 

- Se vor întocmi oferte separate pentru cele 2 obiective. 

- Oferta va cuprinde termenul de realizare a fiecărui obiectiv a investiției;  
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- Termenul de refacere a terenului este de 10 zile de la recepția tehnică a lucăarii; 

- Planșele din Cartea Construcției se vor preda si in format electronic “dwg”. 

 

 

V. Criterii de atribuire 

 

Criteriul de atribuire a contractului/contractelor este ”cel mai bun raport calitate-preț”, 

astfel: 

a. Prețul cel mai mic – 60% pondere din total; 

a.1.  pentru cel mai scăzut dintre prețuri, se acordă punctajul maxim alocat (60 

puncte); 

a.2. pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proportional, astfel:                

         P(n) = (preț minim ofertat / preț ” n” ) x 60. 

 

b. calitatea, respectiv calificarea si experienta personalului utilizat in executia lucrarii 

ofertate – 40%. Se va prezenta lista personalului autorizat, inclusiv experienta 

acestuia in lucrari similare. 

b.1. pentru experiența/calificarea personalului cea mai ridicată, se acordă punctajul  

       maxim alocat (40 puncte); 

b.2. pentru experiență/calificare mai redusă, P(n) se calculează proportional, față de  

       maximum de punctaj alocat (40). 

 

Punctajul maxim total: 100 

 

Pentru examinarea ofertelor, Entitatea contractantă va proceda la analiza acestora astfel: 

- Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de calificare și selecție impuse. 

- Analiza și verificarea fiecărei oferte din punct de vedere al aspectelor financiare. 

- Analiza și verificarea fiecărei oferte din punct de vedere al condițiilor de experiență și 

calificare a OE precum și a personalului angrenat în execuția lucrărilor.  

- Oferta câștigătoare va fi oferta care va întruni cele mai multe puncta, conform criteriilor de 

atribuire. 

 

Procedura se finalizează prin încheierea contractului de lucrări. 

 

VI. Transmiterea ofertei 

 

Data solicitării ofertelor de lucrări: 04.06.2021 

Data limită de depunere a ofertelor: 15.06.2021 ora 12.00 

Adresa de depunere a ofertelor: Municipiul Cluj-Napoca, str Siretului nr. 24, cod poștal 400598, 

județul Cluj sau email achizitii@cplconcordia.ro 

 

Oferta trebuie depusă în plic sigilat și netransparent. La data depunerii va primi număr de 

înregistrare care va fi notat pe plic. Acesta trebuie să conțină, într-un singur exemplar:  

 Ofertele financiară; 

 Graficele de execuție; 

 Certificat ISO 9001 si ISO 14001, in termen de valabilitate;  
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 Certificat Inregistrare Registrul Comertului;  

 Certificat constatator actualizat care sa cuprindă informațiile extinse. 

Întreaga ofertă va fi semnată și ștampilată de către reprezentanții legali ai candidatului, pe fiecare 

pagină. 

În cazul în care oferta este depusă prin poștă electronică, întreaga documentație transmisă trebuie 

să aibă încorporată, atașată sau asociată semnătura electronică a reprezentantului/reprezentanților 

ofertantului.  

 
 
 
     CPL Concordia Filiala Cluj România 


