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ANUNŢ 

 

 

În atenţia operatorilor economici interesaţi! 

  

 

 

 

 Deoarece unii operatori economici au  solicitat clarificări cu privire la achiziţia 

execuţiei lucrărilor aferente investiţiei: “Amenajare spaţiu pentru arhivă în imobil str. 

Bolyai nr.18, Tg.Mureş, vă comunicăm următoarele: 

 1. „Dotările – mobilier” (reprezintând doar rafturi netipizate, din metal, tip arhivă) 

din „Lista cu cantităţile şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări”, se vor oferta pe baza 

planşei A.06. PLAN PARTER PARŢIAL, PROPUNERE MOBILARE, unde sunt 

desenate şi cotate, câte 8 rafturi pe înălţime, cu distanţa între ele de 0,40 m, lungimile fiind 

precizate la fiecare poziţie în parte. 

 2. Oferta financiară detaliată va conţine Formularul de ofertă, iar în Anexă se vor 

prezenta: 

- Formular F1- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; 

- Formular F2- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte 

- Formular F3- Listele de cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări  

- Formular F4- Lista cu cantităţi de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări  

- Formular F5- Fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice  

- Listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii Organizare de Şantier 

- Listele consumurilor de resurse: materiale, manoperă, utilaj, transport pentru fiecare listă 

cu cantităţi de lucrări 

- Graficul fizic şi valoric de execuţie a lucrării, cu precizarea clară a duratei de execuţie a 

contractului. 

 3. Oferta tehnică detaliată va conţine metodologia proprie de lucru a fiecărui 

operator economic, cu respectarea prevederilor din Caietul de Sarcini. 

 4. Ofertanţii vor depune în Catalogul Electronic din SEAP doar oferta de preţ, 

completând valoarea acesteia, cu precizarea la Sectiunea DESCRIERE, că oferta tehnică şi 

financiară au fost întocmite cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi a Anunţului 

publicat de către Autoritatea Contractantă în S.E.A.P, cu nr. 46475/24.08.2016 ora 13
07 

şi 

pe site-ul
 
Municipiului Tg.Mureş, în data de 24.08.2016 ora 11

55
. 



  

 5. Oferta tehnică şi financiară detaliată, conform pct.2. şi 3., se vor transmite  

pînă la data de 05.09.2016, pe e-mail tehnic@tirgumures.ro, urmând ca originalul acesteia, 

împreună cu alte documente necesare, să fie solicitate doar ofertantului clasat pe primul 

loc. 

 6. paginile 105,106,107,108,109,110, din Caietul de sarcini publicat iniţial, 

reprezentând : 

-Lista de cantităţi de lucrări-Sistem de averizare şuşi semnalizare incendiu,  

- Lista de cantităţi de lucrări-Sistem supraveghere video 

- Lista de cantităţi de lucrări-Sistem alarmă antiefracţie 

se vor înlocui cu: 

- Instalatii de detectare semnalizare si avertizare incendiu  

- Sistem de alarma antiefractie 

pe baza cărora se face ofertarea.  

 7. Atașăm de asemenea fișa tehnică corpuri de iluminat de la secțiunea 4 (La 

Corpuri de iluminat) poz.1, rândul 3 – Procurare corp de iluminat 1x36W – 16 buc. 
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