România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local

HOTĂRÂREA nr. 68
din 25 august 2009
Privind aprobarea atribuirii, prin negociere fără publicarea prealabilă a anunţului,
a contractului de lucrări privind „Suplimentarea lucrărilor de reparaţii străzi comuna
Nădrag”
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere faptul că pe parcursul executării contractului de lucrări
„Reparaţii străzi comuna Nădrag în suprafaţă de 1615 mp.” atribuit prin procedura cerere
de ofertă, au fost identificate ca fiind necesare unele lucrări suplimentare şi adiţionale,
care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care sunt necesare pentru îndeplinirea
contractului în cauză şi de asemenea au fost constatate neconcordanţe în stabilirea
suprafeţelor necesar a fi reparate ;
Având în vedere referatul nr.2970/25.08.2009 al compartimentului de specialitate.
Având în vedere prevederile art. 122. din OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile
publice;
În temeiul art. 36 al. (6) lit a) pct.13. din Legea nr. 215/2001 republicată privind
administraţia publică locală.
În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind
administraţia publică locală ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă atribuirea, prin negociere fără publicarea prealabilă a anunţului,
a contractului de lucrări privind „Suplimentarea lucrărilor de reparaţii străzi comuna
Nădrag”
Art.2 Se aprobă documentaţia descriptivă aferentă contractului de la art.1,
documentaţie anexată la prezenta.
Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Contabilitate
- Afişare.
Preşedinte şedinţă
Ungur Vasile
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

Anexa la HCL 68/25.08.2009

DOCUMENTAŢIE DESCRIPTIVĂ
Pentru lucrarea :
„SUPLIMENTAREA LUCRĂRILOR DE REPARAŢII STRĂZI COMUNA
NĂDRAG
1.OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRĂRI : executarea de lucrări de
reparaţii de străzi, pentru suplimentarea lucrărilor efectuate în cadrul contractului
„REPARAŢII STRĂZI COMUNA NĂDRAG IN SUPRAFAŢĂ DE 1615 mp”
conform NCS 1 ( Antemăsurătoare ) care face parte prezenta.
Cod CPV: 45233142-6 – lucrări de reparare a drumurilor.
Lucrarea „SUPLIMENTAREA LUCRĂRILOR DE REPARAŢII STRĂZI
COMUNA NĂDRAG a devenit necesară întrucât pe parcursul executării contractului de
lucrări „Reparaţii străzi comuna Nădrag în suprafaţă de 1615 mp.” atribuit prin procedura
cerere de ofertă, au fost identificate ca fiind necesare unele lucrări suplimentare şi
adiţionale, care nu au fost incluse respectivul contract , dar care sunt necesare pentru
îndeplinirea contractului în cauză şi de asemenea au fost constatate neconcordanţe în
stabilirea suprafeţelor necesar a fi reparate
Se vor executa următoarele lucrări suplimentare conform antemăsurătorii care face
parte din prezenta:
- repararea gropilor cu decapare mecanică, pe suprafaţa de 200 mp.
- turnarea unui strat de BAPC 16 cu grosimea de 6 cm. pe suprafaţa de 200 mp.
- turnarea unui strat suplimentar de BAPC 16 cu grosimea de 2 cm pe suprafaţa de 1615
mp.
2. PERIOADA CONTRACTULUI
2.1 Data de începere
Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către ofertant va fi de
maxim 2 zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părţi.
2.2 Durata maximă de execuţie a contractului : va fi de 5 zile lucrătoare de la data
semnării contractului.
3. PREŢUL CONTRACTULUI Preţul contractului este de 41.623,11
( patruzecişiunumiişasesutedouăzecişitrei,11) lei, preţ care include TVA.
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ANTEMĂSURĂTOARE

Investiţia : Suplimentare lucrari reparatii strazi comuna Nadrag
Obiectul : NCS 1
Nr. Cod articol
Descrierea lucrării
crt.
0

1

1 DI02F1

2

Repararea gropilor cu decapare mecanică
80 m x 2,5 m = 200 mp

U.M.

Cantitate

3

4

mp

200,00

to

105,00

to

105,00

Utilaje LEA
3 zile x 2 ore/zi = 6 ore

ore

6,00

Piloţi de dirijare
3 zile x 8 ore/zi x 2 oameni = 48 ore

ore

48,00

6 TRA05A100 Transport emulsie
200 mp x 1,2 kg/mp = 240 kg = 0,24 to

to

0,24

7 TRA05A03 Transport apă
0,0015 mc x 200 mp = 0,30 mc

to

0,30

8 TRA01A17 Transport nisip
0,003 x 200 mp = 0,6 mc x 1,6 to/mc = 0,96 to

to

0,96

2 2000002

Procurare BAPC16
1.615 mp x 0,02 m x 2,36 to/mc = 76,3 to x 1,003 = 76,5 to
200 mp x 0,06 m x 2,36 to/mc = 28,3 to x 1,003 = 28,5 to

3 TRA01A15 Transport mixtură asfaltică
105 to
4 DI19G1

5 DF27A1
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