
Anunț publicitar

Autoritate contractantă Serviciul Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului
Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” 
Adresa poștală: Bulevardul Muncii nr .25, Localitatea: Reșița, Cod poștal: 320200, Romania,
Punct  de  contact,  Tel.  +40255220200,  Email:  intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro,  Fax:
+40255226109
Detalii  anunț:  “MONTARE  A  TUBULATURII  AFERENTE  SCURGERILOR  LA  BLOCUL  NR.  1,  SITUAT  ÎN

MOCIUR, MUNICIPIUL REȘIȚA”
Tip anunț:  Achiziție Directă 
Tip contract: Lucrări
Denumirea achiziție:
“MONTARE A TUBULATURII AFERENTE SCURGERILOR LA BLOCUL NR. 1, SITUAT ÎN MOCIUR, MUNICIPIUL

REȘIȚA”
CPV:  45232400-6 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
Descrierea contractului:
Contractul de lucrări va urmări următoarele elemente:

1. găurire planşeu pardoseală pentru trecerea scurgerii de Ø110 pana în nişă (18 băi);
2. curăţare nişe din subsol de materiale reziduale (18 nişe);
3. găurire pereţi despărţitori pentru preluarea scurgerilor din wc aflat în baia vecină comună

cu coloana verticala (18 găuri x Ø120),
4. găurire pereţi despărţitori Ø 50 și efectuare canale în pardoseala de beton pentru montarea

sifoanelor de pardoseala și scurgerii chiuvetei din baia vecina (18 găuri);
5. găurire pereţi despărţitori Ø 50 sub tavan, pentru preluarea sifoanelor de pardoseala și a

chiuvetelor de la etajul I, (18 găuri);
6. montare țevi PVC Ø 110 la verticala pentru preluarea scurgerilor la etajele superioare (18

coloane);

7. montare piesa de curăţare; ramificaţii Ø 110x50x45° pentru chiuvetele de la parter si etaj;
ramificaţii duble Ø 11Ox45°pentru WC-uri; coturi Ø 110x45° două bucăți în nișa; țevii pe
orizontală Ø 110 în nișă pana la ieșirea în subsol și diferite coturi de Ø110 la diferite
unghiuri până la cuplarea cu ţeava de Ø 160;

8. în  pardoseală  se  vor  monta  doua sifoane,  precum și  două  chiuvete  cu preluare  într-o
ramificaţie de Ø 50x45° și țevi de Ø50 în nișa pe orizontala cu preluare Ø110x50x45°;

9. în tavan se vor monta reducţii PVC Ø75x50, pentru preluarea sifoanelor de pardoseala de la etajul
I, coturi și țevi de Ø 50 pentru chiuvetele de la erajul I, toate în ramificație de Ø 110x50x45° pe
orizontală și pe verticală;

10. se vor monta coliere de Ø 110 si Ø 50 unde acest lucru va fi necesar necesar;
11. la scara I se vor demonta și remonta opt wc-uri, dintre care doua noi deoarece sunt deteriorate și

sparte;
12. se vor schimba sase bucati racorduri extensibile pentru WC;
13. se vor repara găurile și canalele sparte în pardoseală și se vor fixa sifoanele, cu beton în toate

apartamentele de la parterul blocului;
14. in subsol se vor monta coliere de Ø 200, Ø160 și Ø 110 cu tija filetata M8, diblu și şurub lemn-

metal;
15. se vor  monta ramificaţii de Ø 200 x 45°cu reducţii de Ø 200 x 160, și ramificaţii de Ø160 x 45°

cu reducţii de la Ø160 x 110;



16. 1a cele doua scări se vor monta 12 ml ţeava Ø 200 si 30 ml ţeava Ø160 în subsolul blocului
pentru scurgeri spre căminele de colectare;

17. 1a scara II, se vor prelua la parter din tavan două coloane de scurgere pentru apa de ploaie de pe
acoperişul  clădirii,  și  se  va  făce  traseul  de  scurgere  al  acesteia  până  la  ieşirea  din  subsolul
blocului;

18. Se vor monta ramificaţii Ø 110 x110 x 45°, coturi Ø 110 si 25 ml de ţeava de Ø110;
19. 1a scara I se va executa o singura coloana de apă de scurgere a ploii, începand de la etajul IV,

pana la ieşirea din subsolul blocului;
20. în exteriorul blocului se vor făce săpaturi cu buldo-excavatorul până la căminul de vizitare al

fiecărei scări si se va monta o conducta de Ø 200;
21. pe fundul  canalului  săpat  se  va întinde  pat  de  zgura,  iar  după  montarea ţevii  de  Ø 200,  de

asemenea se va acoperit cu zgura;
22. se vor placa găurile de acces în subsol cu placa OSB cu grosimea de 18 mm de 1000 x 1000 mm,

cu diblu și holșurub prins în beton. La scara I se vor monta doua bucăți iar la scara doi o singura
bucata;

23. zilnic se va evacua cu pompa reziduurile acumulate în subsolul blocului pe timpul nopţii;
24. se vor racorda conductele pluviale la bazinele de colectare a apei pluviale;
25. se vor racorda bazinele de colectare a apei pluviale prin conducte.
26. montare placi PAL la intrarea în băile situate în apartamentele nelocuite (la Bl. 1, sc.2) în vederea

evitării distrugerii sistemelor de scurgere.
Materialele aferent acestei lucrări vor fi puse la dispoziție de către beneficiar.

Valoarea estimată 6682 lei fără TVA.
Condiții de participare: Pot depune ofertă agenții economici care au ca obiect de activitate cu domeniu
de  activitate,  activitățile  având  COD  CAEN 412,  sau  echivalent.  Ofertantul  va  prezenta  următoarea
documentație: - declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 și 165 din Legea nr.
98/2016.
Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut
Termen limita primire oferte: 11.06.2018
Informații suplimentare: Solicitanții pot depune oferta scrisă, până la data de 11.06.2018, ora 15:30, la
sediul  Serviciului  Public  –  Direcția  pentru  Întreținerea  si  Repararea  Patrimoniului  Consiliului  Local
Serviciul de Iluminat Public si Deszăpezire RESITA, sau email intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro.
Solicitanții  vor  putea  ridica  documentele  necesare  întocmirii  ofertei  (caiet  de  sarcini,  devize  ofertă)
începând cu data de 6.06.2017, ora 10:00 de la sediul din Municipiul REȘIȚA.


