
 

Tip anunt: Cumparari directe 

Tip contract: Servicii 

Denumire achizitie: Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul 
“Modernizare teren de sport - Liceul Tehnologic Odobesti” 

CPV: 71242000-6 – Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2) 
Descrierea contractului: La dispozitia proiectului va fi pusa o suprafata de 1.152,00 mp, in vederea imprejmuirii si 
amenajarii unui teren multifunctional de fotbal și tenis. Caracteristici: 

 terenul va avea suprafața de joc artificiala, aplicata pe o platforma betonata; gazon 24 mm, multisport 
 imprejmuire din gard de plasa cu inaltime de 4 m 
 borduri perimetrale 

 sistem de supraveghere video;  
 instalatie de iluminare nocturna; 

 dotari 
Valoarea estimata fara TVA:  700,00 – 937,00 lei 
Conditii contract: Durata contractului ese de maxim 15 zile lucratoare de la semnarea acestuia de catre ambele parti. 

Prestatorul are obligatia de a-si asuma raspunderea pentru solutia proiectata, pentru estimarea cantitatilor de lucrari si 
incadrarile in categoriile de lucrari, precum si valoarea estimata a investitiei. Termenul de rezolvare a tuturor 
observatiilor beneficiarului este de maxim  zile de la momentul in care i-au fost comunicate. Daca i se solicita, 

prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatia in sedintele de avizare Comisiilor Consiliului 
Local, precum  si în sedinta Consiliului local in care se va prezenta spre aprobare Documentatia de avizare a lucrarilor 

de interventii cu indicatorii tehnico-economici aferenti.  
Conditii participare: Poate participa orice operator economic ce are dreptul legal de a presta serviciile ce fac obiectul 
prezentului anunt, prezentand in acest sens Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie 

lizibila conform cu originalul) din care sa reiasa obiectul de activitate. 
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. 
Termen limita primire oferte: 22.06.2017 

Informatii suplimentare: Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe adresa de mail 
primariaodobesti@gmail.com si/sau prin depunerea la registratura institutiei, pana la data limita de depunere a 
ofertelor stabilita in acest anunt. Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse. In 

cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza incheierea contractului, va fi 
selectat/contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare. Ofertele financiare 

trebuie sa fie intocmite in moneda nationala si sa fie valabile 60 de zile de la termenul limita de depunere a acestora in 
SEAP. Caietul de sarcini si formularele pentru achizitia lucrarilor ce fac obiectul solicitarii pot fi consultate pe site-ul 
www.primariaodobesti.ro la sectiunea Informatii publice/Achizitii publice/Intocmire Documentatie de Avizare a 

Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul “Modernizare teren de sport - Liceul Tehnologic Odobesti”. 
Persoane de contact: Mirela Bolovan Bejan (0732.090.228) si Alina Lera (0726.984.563). Propunerea tehnica si cea 
financiara vor fi intocmite respectand caietului de sarcini si cele solicitate în prezentul anunt. În vederea unei ofertari 

corecte este necesar ca operatorul economic sa evalueze situatia de fapt la fata locului. Vizitarea amplasamentului se 
poate face in fiecare zi lucratoare, pana la data limita de depunere a ofertelor, in intervalul orar 10-12. Ofertantii vor fi 

instiintati cu privire clasamentul ofertelor. 
 

 


