
Proiectare si executie lucrări aferente proiectului “Port Brăila-Lucrări de Infrastructură 

Portuară a Sectorului Portuar al Frontului de Operare la Dunăre, Adiacent Molului”. 

 

• Data limită de depunere a ofertelor: 29.04.2022, ORA 15:00 

• Persoana de contact:  Gheorghiu Marius Iulian 

• Telefon contact: 0236/460660/121 

• E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro  

•  

Denumire contract:  Proiectare si executie lucrări aferente proiectului “Port Brăila-Lucrări de 

Infrastructură Portuară a Sectorului Portuar al Frontului de Operare la Dunăre, Adiacent Molului” 

Achizitie initiata prin anunt de participare: CN1040445 

Tip contract: Lucrari / Proiectare si executare 

Descrierea succinta: 

Domeniul de aplicare al Contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor din cadrul 

proiectului: “Lucrări de Infrastructură Portuară a Sectorului Portuar al Frontului de Operare la 

Dunăre, Adiacent Molului”, și include: • elaborarea documentațiilor tehnice, în conformitate cu 

prevederile legale; • obținerea tuturor avizelor/acordurilor/permiselor necesare obținerii 

Autorizației de construire; La elaborarea documentațiilor, Contractantul va respecta conținutul 

cadru prevăzut de legislația în vigoare și solicitările instituțiilor abilitate pentru emiterea avizelor/ 

acordurilor și autorizațiilor. • execuția lucrărilor de modernizare, reabilitare și dezvoltare a Portului 

Brăila aferente sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului; • asistenta 

tehnica pe perioada lucrarilor si pe perioada de notificare a defectelor. 

 

Valoarea totala estimata: 92.391.388,45  lei, fara TVA, 

 

Termenul  până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau 

informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 21 zile înainte de data 

limită de depunere a ofertelor.  

Entitatea Contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 14 a zi înainte de data limită 

de depunere a ofertelor. 

Cod CPV principal: 45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice 

(Rev.2); 

Coduri CPV secundare: 

45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) 

45241100-9 Lucrari de constructii de chei (Rev.2) 

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) 

45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2) 

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 

Descrierea achizitiei publice 

mailto:achizitii@apdmgalati.ro


Servicii de proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului “Port Brăila- Lucrări de 

Infrastructură Portuară a Sectorului Portuar al Frontului de Operare la Dunăre, Adiacent Molului”. 

Descrierea detaliata este prezentata in Caietul de sarcini si alte documente edificatoare anexate la 

documentatia de atribuire 

 

Criterii de atribuire: 

Cel mai bun raport calitate – pret 

 

Tipul procedurii: Licitatie deschisa 

 

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 29.04.2022, ora 15:00 

Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana 

 

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie 

sa fie valabila pana la 29.10.2022; 

 

Conditii de deschidere a ofertelor 

Data: 09.11.2021, ora 15:00 

Locul: SEAP 

 

 

 

 
 


