ANUNT DE PUBLICITATE
Autoritate contractanta:
COMUNA JILAVA
Adresa: Sos. Giurgiului, nr.279, Loc. Jilava, Jud. Ilfov
Tip anunt: achiziție directă
Denumire achizitie: „Lucrări și dotări aferente amenajării arhivei Primăriei Jilava”
Cod CPV: 45400000-1, 44211100-3
Descriere contract: Conform specificațiilor tehnice anexate.
Valoarea totală estimată fără TVA: 341,000 lei fără TVA
Condiții contract: Conform specificațiilor tehnice anexate.
Condiții participare: Cu respectarea prevederilor legale și specificațiilor tehnice anexate.
Criterii de adjudecare: Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai
scăzut” cu respectarea specificațiilor tehnice anexate
Termen limită primire oferte: 02.11.2017
Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă până la data de 02.11.2017, scanată la
următoarele adrese de e-mail: primaria_jilava@yahoo.com sau în original, prin poștă, la
adresa COMUNA JILAVA, Sos. Giurgiului, nr. 279, Loc. Jilava, Jud. Ilfov, în atentia
compartimentului de achizitii publice, persoană de contact Coșug Ștefan.
Operatorii economici interesați își vor depune oferta și în catalogul electronic din SEAP, până
la data limită de depunere a ofertelor. Oferta în SEAP va conține denumirea prezentei
achiziții. În cadrul ofertei depuse se va atașa și dovada existenței ofertei în SEAP. În cazul în
care, Autoritatea Contractantă constată că operatorul economic și-a creat poziția în SEAP
dupa data limită de depunere a ofertelor, oferta acestuia va fi considerate neconformă.
Autoritatea Contractantă va achiziționa lucrările din referință de la operatorul economic a
cărei ofertă respectă cerințele minime și obligatorii din specificațiile tehnice si care va avea
prețul cel mai scăzut.

SPECIFICAȚII TEHNICE

privind achiziția de lucrări și dotări aferente amenajării arhivei Primăriei
Jilava
1. Autoritatea contractantă:
Primaria Jilava, cu sediul principal în Șos. Giurgiului, nr. 279, judeţul Ilfov.
2. Denumirea lucrărilor:
Lucrări și dotări aferente amenajării arhivei Primăriei Jilava.
3. Scopul achiziției:
Lucrările și dotările din referință sunt achiziționate în vederea eficientizării și
funcționării activității Primăriei Jilava.
Primăria Jilava are dreptul să achiziționeze lucrări și dotări aferente amenajării
arhivei Primăriei Jilava.
4. Necesitatea și oportunitatea achiziției:
Primăria Jilava are calitatea de autoritate contractantă, respectiv calitatea de
organism de drept public și are obligația să desfășoare activitatea de achiziții
publice în conformitate cu legislația aplicabilă.
La Primăriei Jilava este nevoie de lucrări și dotări aferente amenajării arhivei,
întrucât spațiul existent depozitării documentelor este impropriu și insuficient,
documentele fiind deozitate în saci, astfel:
- Lucrări de pregătire teren amplasament: decopertare, nivelare, determinări
nivele, amplasare blocuri beton
- Lucrări de realizare branșament apă și canalizare: branșarea modulelor la
rețeaua de apă curentă și canalizare (lungimi de max 2 ml)
- Lucrări de construcție modulară, regim P+1, alcătuită din câte 7 module
2400x4000 și 1 modul 2200x4000 pe nivel: modulele vor fi etanșeizate,
dotate cu rețea electrică proprie, tâmplărie termopan alb, parchet trafic
intens
- Scară metalică acces sală de ședințe: scară din profile metalice cu
balustrade de protecție, trepte din lemn stratificat
- Dotare birou arhivă: birou, scaun mobil, dulap cu uși și polițe, aer
condiționat, panou radiant
- Dotare arhivă: rafturi metalice modulare 310x930x2000 cu sistem de
rigidizare
- Dotare grup sanitar: lavoar, WC, boiller, portprosop, etajeră, oglindă,
săpunieră, suport hârtie
- Dotare sală ședințe: Birou directorial, scaun directorial, masă ședințe, 36
scaune, aer condiționat, panouri radiante
- Sistem detecție incendiu: sistem de detecție cu senzori de fum și alarmare
sonoră
Termen de execuție: 60 zile de la semnarea contractului
Construcția va fi predată cu puncte de branșare la utilități (electricitate, apă,
canalizare).

Principalele obligații ale furnizorului vor fi următoarele:
- să aibă ca obiect de activitate corespondent cu obiectul contractului,
- să pună la dispoziția Autorității Contractante produse de calitate care
corespund specificațiilor tehnice din prezentul referat de necesitate,
- să livreze și să instaleze produsele din referință,
- să asigure garanția produselor din referință minim 12 luni,
Principalele obligații ale Autorității Contractante:
- Branșarea la utilități
- Obținerea oricăror avize/autorizații necesare construcției
- De a facilita accesul la locație a utilajelor necesare construcției
- Asigurarea unei surse de electricitate pe durata realizării construcției.

