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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 , 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: Execu?ie lucrare ,, Înlocuire ferestre la etajul I, fa?ade catre Pia?a Traian ?i Calea Gala?i'', 

pentru imobilul Muzeul Brailei CAROL I 

CPV: 45421100-5-Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2) 

Descrierea contractului: Producere ?i instalare u?i ?i ferestre din lemn stratificat ?i geam termopan pentru 

înlocuirea ferestrelor de la etajul I, fa?ade, în condi?iile respectarii elementelor tehnice descriptive din documenta?ia 
tehnica de execu?ie cuprinsa în caietul de sarcini, care face parte integranta din contract. Valoarea contractului 
115.000 lei fara TVA. Durata de executare 45 zile de la emiterea ordinului de lucru, cu posibilitatea prelungirii cu 15 
zile. 

Valoarea estimata fara TVA: 115000.00 RON 

Conditii contract: Lucrarile de construire ?i de instalare trebuiesc executate conform cerin?elor formulate în 

specifica?iile tehnice si autoriza?ia de construire. În toate etapele de realizare/instalare a elementelor de tâmplarie 
contractate, ofertan?ii trebuie sa respecte precizarile legale priviind protec?ia monumentelor istorice (Legea 
422/2001), pe lânga reglementarile obligatorii in domeniu. Documenta?ia tehnica aferenta autoriza?iei de construire 
constituie condi?ie obligatorie în executarea contractului. 
Conditii participare: Ofertantul trebuie sa faca o prezentare succinta a materialelor, tehnicilor ?i metodelor folosite 

pentru producerea si instalarea tâmplariei din lemn stratificat ?i geam termopan, prin care sa ateste ca se incadreaza 
în cerin?ele stabilite de proiectant. Ofertantul trebuie sa completeze, semneze ?i ?tampileze formularele care 
reprezinta oferta, conform caietului de sarcini. Ofertantul va publica în catalogul propriu oferta sa ?i va notifica 
asupra acestui lucru, trimi?ând o notificare si pe pagina de internet a Muzeului Brailei CAROL I. 
Criterii adjudecare: Pre?ul cel mai mic, în conditiile respectarii tuturor cerin?elor specificate în documeta?ia ?i 

detaliile tehnice, cu respectarea condi?ionarilor stabilite prin contractul de execu?ie lucrari - timpul de execu?ie al 
contractului, respectarea normelor privind protectia personalului, protec?ia mediului, ?.a. 

Termen limita primire oferte: 18.10.2017 

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini, formularul contractului de executie lucrare, formularele care constituie 

oferta, sunt publicate pe pagina de internet a institu?iei www.muzeulbrailei.ro. Vizitele la imobil pentru observarea 
detaliilor necesare ?i consultarea documenta?iei tehnice originale, se pot programa cu 24 de ore înainte. Persoana 
de contact Gaureanu Marian. 
 

 
MARIAN GAUREANU (MUZEUL BRAILEI) 
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