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Vizualizare anunt publicitate numarul 126601 
Autoritate contractanta 
MUZEUL BRAILEI 
Adresa postala:  PIATA TRAIAN NR. 3 , Localitatea:  Braila , Cod 
postal:  810153 , Romania , Punct(e) de contact:  MARIANA VERNESCU , Tel.  +40 
339401002 , In atentia:  MARIAN 
GAUREANU ,Email:  x_mary20034@yahoo.com , Fax:  +40 339401003 , Adresa internet 
(URL):  www.muzeulbrailei.ro 

 

 
Detalii anunt 
Tip anunt: Cumparari directe 
Tip contract: Lucrari 
Denumirea achizitie: Contract ,,Proiectare si executie scara interioara (etaj 1 - etaj 2), structura 
modulara metalica''. 
CPV: 44233000-2-Scari interioare (Rev.2) 
Descrierea contractului: Proiectare, executie si montare - Scara metalica structura modulara, cu 
trepte si balustrade din lemn dur/ lemn stratificat/ alte materiale lemnoase rezistente la uz intens, 
necesara pentru asigurarea accesului in deplina siguranta a personalului propriu la etajul 2 al 
imobilului Muzeului Brailei CAROL I. Montarea structurii trebuie executata in weekend, 
respectiv de vineri, orele 17.00 pina duminica orele 17.00. Este necesara deplasarea la fata 
locului. Valoarea estimata a lucrarii - proiectare si realizare este de 20.000 lei fara TVA. 
Valoarea estimata fara TVA: 20.00 RON 
Conditii contract: Latimea treptelor cca. 80 cm, inaltimea treptelor min.11 cm- max.14 cm, 
lucrari de amenajare aferente lucrarii (magazie consumabile birotica).Se inlocuieste scara 
existenta- unghi de panta 45*, trepte 20-21 cm inaltime, diferenta nivel 0,80m / 1m liniar, cu o 
scara cu unghi de panta de cca. 30*, inaltimea treptelor 13-14 cm, diferenta nivel cca. 50 cm/ 1m. 
liniar. La baza scarii interioare se organizeaza spatiul ocupat de scara in compartiment depozitare 
materiale consumabile birotica. 



Conditii participare: Ofertantii trebuie sa se deplaseze la fata locului, sa faca masuratorile 
necesare, sa proiecteze si sa execute scara interioara, intr-o forma apropiata de cea existenta. 
Ofertantii trebuie sa garanteze la finalizarea lucrarilor si intocmirea procesului verbal de receptie 
a lucrarilor, faptul ca scara suporta in conditii de siguranta, o sarcina minima de 400 kg. 
ofertan?iii vor publica oferta in catalogul propriu si vor notifica despre aceasta ?i pe pagina de 
internet www.muzeulbrailei.ro 
Criterii adjudecare: Pretul cel mai mic, in conditiile respectarii clauzelor contractuale. 
Termen limita primire oferte: 19.10.2017 
Informatii suplimentare: Ofertantii trebuie sa stabileasca cu 24 de ore inainte dedplasarea la fata 
locului pentru verificarile si masuratorile pe care le considera necesare. Conditiile contractului 
referitoare la execu?ia lucrarii se regasesc ?i în formularul de contract de execu?ie lucrari de pe 
pagina de internet www.muzeulbrailei.ro. 
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Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea 
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu 
reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României. 
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