
 

ORAŞUL ALEŞD 
415100 ALEŞD, STR. BOBÂLNA, NR. 3, JUD. BIHOR 

TEL: 0259-342547, 342539, FAX: 0259-342589 

C.I.F. 4348920 

www.alesd-bihor.ro  

  

 
Nr.   5714   din  28.06.2015                                                                                                             

  

CLARIFICĂRI TEHNICE 2  

PRIVIND ACHIZIŢIA  

" Construcţie Centru de informare şi promovare turistică, Oraşul Aleşd " 

 Având în vedere faptul că în urma publicării anunţului de participare postat pe site-ul 

www.alesd-bihor.ro., cu privire la achiziţia de lucrări " Construcţie Centru de informare şi promovare 

turistică, Oraşul Aleşd ",unii ofertanţi au solicitat clarificări cu privire la Listele de cantităţi pentru 

ofertarea lucrării, anexat va transmitem răspunsul formulat de proiectant. 

Clarificările solicitate sunt următoarele: 

1. Avand in vedere ca majoritatea articolelor sunt asimilate va rugam sa prezentati reteta 
articolelor, si sa precizati materialele care se oferteaza la fiecare articol deoarece lipsesc 
listele anexe si nu stim ce materiale sa ofertam. 

2. In Centralizator apar: obiectul "Utilitati bransamente" si devizul "Instalatii termice" care 
lipsesc din listele de cantitati.Va rugam precizati daca se vor oferta si sa ne transmiteti 
listele de cantitati daca se oferteaza. 

3. In obiectul "Construire cladire", devizul "Terasamente",la articolul 1.1.TSC02C11 
sapatura mecanizata este data la mc,iar articolul initial are unitatea de masura 100mc.Va 
rugam prezentati si modificarile aduse consumului din reteta. 

4. In devizul "Constructii-Arhitectura", la articolul 6.3.CG01E# sapa slab armata este data la 
mc,iar articolul initial are unitatea de masura mp. Va rugam prezentati si modificarile 
aduse consumului din reteta. 

5. In devizul "Constructii-Arhitectura", la articolul 10.3.CR27B-2# balast stabilizat este dat la 
mc,iar articolul initial are unitatea de masura mp. Va rugam prezentati si modificarile 
aduse consumului din reteta. 

6. In devizul "Constructii-Rezistenta ", la articolul 1.3.IFB09A1 strat de nisip si pietris este 
dat la mc,iar articolul initial are unitatea de masura mp. Va rugam prezentati si 
modificarile aduse consumului din reteta. 

7. In obiectul "Trotuare, alei", devizul  "Constructii", la articolul 3.IFB09C2 strat balast 
stabilizat este dat la mc,iar articolul initial are unitatea de masura mp. Va rugam 
prezentati si modificarile aduse consumului din reteta. 

8. Referitor la distantele de transport, se pot folosi distantele reale de transport de la 
furnizori? 

 

 Primar,       Responsabil achiziţie, 
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