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Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

Operatori economici,

T: +40-365-403673
F: +40-365-403963
aurora.kovacs@delgaz-grid.ro

Invitatie de participare la ofertare
Stimati domni,
Vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră pentru „Intocmirea de proiect/
oblicitate cu calea ferata pe str. Armatei si supratraversare cale ferata si
paralelism/ oblicitate pe str. Bujorilor, in loc. Giroc, jud. Timis”
Elaborarea ofertei se va face ţinând cont de următoarele:
• Pentru realizarea unei investitii in loc. Giroc, jud. Timis, de “Imbunatatire
tehnologica Giroc, conducte de presiune medie, pe straziile: Armatei,
Bujorilor, loc. Giroc si Timisoara jud. Timis” se doreste pozarea conductei in
paralel/ oblicitate cu calea ferata Timisoara- Lugoj, pe str. Armatei respectiv
paralelism si subtraversarea aceleasi cai ferate pe str. Bujorului din Giroc- se
solicita intocmirea proiectului de specialitate, obtinerea de la Compania
Nationala de Cai Ferate, “CFR” S.A, a Autorizatiei MT pentru lucrarea
mentionata astfel:
Str. Bujorilor,
1. Pentru realizarea lucrarii de investitii este necesar subtraversarea
caii ferate Timiosara -Lugoj care se va realiza la km 1+165 cu o
conducta din PE cu DN250mm; pentru aceasta traversare este
necesara si montajul conductei de DN250mm in paralel cu aceata
cale feratape o lungime de 6m (de la km 1+159 la km 1+165);

•
•
•
•
•

Str. Armatei,
2. Pentru realizarea lucrarii de investitii este necesar pe str. Armatei,
cuplarea conductei din otel de ᴓ16” in conducta existenta din otel de
ᴓ20”, pozarea conductei proiectate in paralel/ oblicitate cu calea
ferata Timisoara- Lugoj pe o lungime de 12m (de la km 1+788 la
km 1+800);
Termenul de prestare a serviciilor va fi de 45 de zile de la transmiterea
comenzii;
Termen de plata: 30 zile;
Contractul se va incheia pe o perioada de 6 luni de la data semnarii;
Garantia de buna executie a contractului va fi 5% din valoarea contractului.
Anexam Caietul de sarcini nr. 26522 din 10.03.2020 si model contract;

Data limită pentru depunerea ofertei 28.04.2020 ora 1200, pe adresa de e-mail:
aurora.kovacs@delgaz-grid.ro persoana de contact Aurora Kovacs.
Aşteptăm cu interes oferta dumneavoastră.
Cu stimă,
Codruţa Schwartz
Director Dep. Achizitii Retea
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