
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: COMUNA JIJILA CIF: 4508690 

Adresa: Strada Principala, Nr. 77 Tara: Romania

Tel: +40 2405500002 Fax: +40 240550002 E-mail: prmrjijila@yahoo.com Punct(e) de contact: Costica Deacu In atentia: : Costica Deacu

ANUNT 

Denumire contract:

Racordare la reteaua electrica a locului de consum PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ - Localitatea Jijila, Județul Tulcea, Str. Piața Horei nr. 4

Data limita depunere oferta:
02.11.2021 13:16

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45311200-2 - Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)

Valoare estimata:

1.820,00  RON

Caiet de sarcini:

solicitare de oferte racordare piata agroalimentara.pdf

Descriere contract:

Racordare la reteaua electrica a locului de consum PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ - Localitatea Jijila, Județul Tulcea, Str. Piața Horei nr. 4 Executantul se obligă să execute lucrările în confo

rmitate cu prevederile Avizului Tehnic de racordare nr. 08422588 din 09/08/2021, emis de către Enel Distribuție Dobrogea

Conditii referitoare la contract:

Executantul se obligă să execute lucrările în conformitate cu: � prevederile Avizului Tehnic de racordare nr. 08422588 din 09/08/2021, emis de către Enel Distribuție Dobrogea; � cu r

espectarea cerințelor tehnice impuse de normativele, metodologiile și instrucțiunile în vigoare, precum și cu respectarea standardelor tehnice în vigoare; � să transmită toate inform

ațiile și documentele rezultate ca urmare a prestării serviciilor și executării lucrărilor; � asigure forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, �e d

e natură provizorie, �e de�nitive, cerute de și pentru îndeplinirea lucrărilor care fac obiectul comenzii și să întreprindă toate măsurile care se impun pentru ca acestea să corespund

ă cerințelor solicitate.

Conditii de participare:

a. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice – Formular A; b. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzut

e la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Formular B; c. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice – Formular C; d. Declarație privind respectarea obligațiilor relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă – Formular D; e. Formularul de ofertă – Formular

E; f. Atestat A.N.R.E. de tip B;

Criterii de atribuire:
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Prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

Se pot obține la de la sediul Primăriei comunei Jijila, județul Tulcea, strada Principală nr. 77, telefon/fax: 0240550002, e-mail: prmrjijila@yahoo.com. Avizul tehnic de racordare și doc

umentele se regăsește pe site-ul comunei Jijila, la linkul: https://comunajijila.ro/solicitare-oferte-racord-electric-piata-agroalimentara-jijila/
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