
 

 

 

          

 

 

ACHIZITII  
 

1.Obiectul Achizitiei 

 Alimentare cu gaze naturale a cartierului Căbăuș, amplasat in localitățiile Dezmir și Sânnicoara, 

comuna Apahida, jud. Cluj, respectiv: 

1.1 rețea gaze naturale medie presiune și montare SRS 

1.2 rețea, racorduri și PRM gaze naturale presiune redusă  

 

 

2. Cadrul legal 

Operatorii economici trebuie să fie autorizați ANRE pentru domeniul gaze naturale conform ordin 

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015 cu modificările și 

completările ulterioare, autorizație 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. Obligația prestatorului/executantului 

-  Execuția lucrărilor 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 autorității publice locale, cu proiectantul și cu operatorul sistemului de    

distribuție gaze naturale; 

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

calitate și declarații de conformitate; 

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

achizitorului lista cu personalul autorizat care va  participa la execuția lucrării, respectiv șeful de 

șantier/responsabilul tehnic cu execuția autorizat ISC, sudorii autorizați, instalatorii autorizați, 

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

- La punerea in funcţiune a conductelor de distributie și branșamentelor 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; 

- Lungime rețea gaze naturale presiune medie, L = 1310m; 

- Lungime rețea gaze naturale presiune redusă, L = 3000m; 

- Racorduri și PRM gaze naturale, 88 buc; 

- Se vor întocmi oferte separate pentru cele 2 obiective; 

- Lucrările vor putea fi executate în totalitate de un singur operator economic, sau de câte un 

OE pentru fiecare obiectiv;   

- Oferta va cuprinde termenul de realizare a fiecărui obiectiv a investiției;  



 

 

- 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”. 

 

5. Condiții referitoare la contract: 

a) Garanții solicitate 

Executantul are obligația de a garanta buna execuție a lucrărilor atât pe durata desfășurării 

contractului cât și pentru o perioada de 3 ani de la data punerii in funcțiune a obiectivului ce face 

obiectul contractului de execuție. Garanția de bună execuție este in cuantum de 10 % din valoarea 

contractului, fără TVA. Garanția va fi constituită prin rețineri de 10% din fiecare factura, sume ce 

vor fi vărsate intr-un cont de garanție de bună execuție deschis la UNICREDIT BANK Sucursala 

Cluj, in conditiile stipulate prin contractul de execuție și prin Contractul bancar specific atașat 

contului.     

Garanția astfel constituită va fi valabilă până la implinirea termenului menționat anterior, iar dacă 

până la acea dată achizitorul nu va solicita incasarea ei in tot sau in parte, suma se va plăti in contul 

executantului.    

b) Plata lucrărilor: 

Plata lucrărilor executate se va face in termen de 35 de zile de la depunerea și acceptarea facturii, 

pe baza situațiilor de lucrări intocmite de executant/proiectant și acceptate de achizitor (situațiile de 

lucrări se vor inregistra la secretariatul societății insoțite de o adresa de inaintare, in caz contrar 

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

achizitor a situației de lucrări, in caz contrar, aceasta ii va fi returnată. 

 

Ofertanții sunt invitați sa depună ofertele la sediul CPL Concordia Filiala Cluj Romania SRL 

situat in Cluj Napoca, str Siretului nr 24, jud Cluj, până in data de 12.07.2019 ora 12.00. 

 

In sustinerea ofertei dvs. va rugăm să ne transmiteți odată cu aceasta, următoarele 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 cuprindă informațiile extinse. 

 

 

          

 
Aprobat, 

Administrator, 

Fausto Riccó 


