
 

 

 

          

 

 

ACHIZITII  

 

1.Obiectul Achizitiei 

 Executie retea gaze naturale presiune redusa in sat Culciu Mic, comuna Culciu, 

jud. Satu-Mare 
 

2. Cadrul legal 

Operatorul economic trebuie sa fie autorizat ANRE pentru domeniul gaze naturale conform ordin 

ANRE nr. 98/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, autorizatie tip EDS.  

Toate lucrările se vor executa cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea  şi 

exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2018), a Legii 10/1995 privind 

Calitatea in constructii şi HG 343/2017 privind Regulamentul de Recepţie a Lucrărilor de 

Construcţii şi  Instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

3. Obligatia prestatorului/executantului 

-  Executia lucrarilor se va face în baza proiectului tehnic verificat de către un verificator de proiecte  

atestat ANRE, pus la dispozitie de CPL Concordia Filiala Cluj Romania; 

-  Executantul are sarcina de a  incheia un  proces verbal de predare amplasament, cu toti deţinătorii 

de utilităţi, cu reprezentantul autoritatii publice locale, cu proiectantul si cu operatorul sistemului de    

distributie gaze naturale; 

-  Materialul tubular utilizat va fi PE100 SDR 11. Se vor utiliza doar materiale cu certificate de  

calitate si declaratii de conformitate; 

-  Executantul va furniza Achizitorului graficul de executie a lucrărilor. Va pune la dispozitia 

achizitorului lista cu personalul autorizat care va  participa la executia lucrarii, respectiv seful de 

santier/responsabilul tehnic cu executia autorizat ISC, sudorii autorizati, instalatorii autorizati, 

coordonatorul SSM sau persoana desemnată SSM etc. precum si lista cu calificări şi sarcini. 

- La punerea in funcţiune a conductelor de distributie si bransamentelor de gaze naturale, 

constructorul va prezenta un dosar definitiv conform articolelor 285÷287 din NTPEE/2018, 

reprezantand Cartea Constructiei;  

 

4. Descrierea succinta a investitiei: 

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

-  Lungimea totala a retelelor de gaze naturale presiune redusa L = 6.030 m; 

-  Oferta va cuprinde termenul de realizare a investitiei.  

-  Termenul de refacere a terenului este de 10 zile de la receptia tehnica a lucrarii; 

-  Plansele din Cartea Constructiei se vor preda si in format electronic “dwg”. 

 

5. Conditii referitoare la contract: 

a) Garantii solicitate 

Executantul are obligatia de a garanta buna executie a lucrarilor atat pe durata desfasurarii 

contractului cat si pentru o perioada de 3 ani de la data punerii in functiune a obiectivului ce face 

obiectul contractului de executie. Garantia de buna executie este in cuantum de 10 % din valoarea 



 
contractului, fara TVA. Garantia va fi constituita prin retineri de 10% din fiecare factura, sume ce 

vor fi varsate intr-un cont de garantie de buna executie deschis la UNICREDIT BANK Sucursala 

Cluj, in conditiile stipulate prin contractul de executie si prin Contractul bancar specific atasat 

contului.     

Garantia astfel constituita va fi valabila pana la implinirea termenului mentionat anterior, iar daca 

pana la acea data achizitorul nu va solicita incasarea ei in tot sau in parte, suma se va plati in contul 

executantului.    

b) Plata lucrarilor: 

Plata lucrarilor executate se va face in termen de 35 de zile de la depunerea si acceptarea facturii, 

pe baza situatiilor de lucrari intocmite de executant/proiectant si acceptate de achizitor (situatiile de 

lucrari se vor inregistra la secretariatul societatii insotite de o adresa de inaintare, in caz contrar 

acestea nu vor fi luate in considerare). Executantul va emite factura numai dupa acceptarea de catre 

achizitor a situatiei de lucrari, in caz contrar, aceasta ii va fi returnata. 

 

Ofertantii sunt invitati sa depuna ofertele la sediul CPL Concordia Filiala Cluj Romania SRL 

situat in Cluj Napoca, str Siretului nr 24, jud Cluj, pana in data de 15.04.2019 ora 12.00. 

 

In sustinerea ofertei dvs. va rugam sa ne transmiteti odata cu aceasta, urmatoarele documente 

in copie: 
a)  Certificat ISO 9001 si ISO 14001, in termen de valabilitate;  

b)  Certificat Inregistrare Registrul Comertului;  

c)  Certificat constatator actualizat care sa cuprinda informatiile extinse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


