PRIMĂRIA COMUNEI BOD
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015
tel: +40 268283099 fax: +40 268283190
contact@primariabod.ro
www.primariabod.ro
Nr. 13244 din 02.07.2020

ANUNȚ PUBLICITAR

1. Informații despre Autoritate
Comuna Bod (Primăria Comunei Bod) reprezentată legal prin dl. Sergiu ARSENE – Primar și ordonator
principal de credite. Adresa: Str. Scolii nr.139 , Bod, jud. Brașov, cod poștal 507015, Tel: 0268-283099,
0268-283190, economic@primariabod.ro. Persoana de contact: Elena-Maria FODOR – Șef Serviciu
Economic.
2. Tip anunț: Vânzare deșeuri feroase.
3. Preț minim de pornire: 1.400 lei/tonă.
4. Descriere:
Având în vedere:
-

-

HCL nr. 220/19.12.2019 privind însușirea și aprobarea documentației de expertizare tehnică la
exigențele A1 și A2 pentru obiectivul de investiție nefinalizat ”Construire Cămin Cultural” din
sat Colonia Bod, Comuna Bod
HCL nr. 80/21.05.2020 privind scoaterea din evidența contabilă a unor active fixe și obiecte de
inventar
Necesitatea realizării obiectivului de investiții „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200;
6,2km”, cu finanțare prin programul PNDL

Comuna Bod dorește să valorifice deșeurile feroase rezultate din dezafectarea obiectivului de investiție
nefinalizat „Construire Cămin Cultural” situat în localitatea Colonia Bod – str. Fabricii nr. 4 (lângă Biserica
Ortodoxă) – vezi fotografiile de mai jos.
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Cantitate deșeu: cantitatea finală se va determina conform bonurilor de cântar; operația de cântărire se va
face în prezența unui reprezentant al Comunei Bod, bonurile fiind contrasemnate de acesta.
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Oferta operatorului economic va include, pe lângă prețul de vânzare ofertat pentru deșeurile feroase și
costurile cu dezafectarea structurii metalice, respectiv piconarea fundațiilor de beton, astfel:
-

utilaj nacelă cu operator pentru dezafectare structură metalică

-

utilaj buldoexcavator cu picon pentru piconare fundație de beton

-

transport și cântărire deșeruri feroase

-

transport deșeuri inerte rezultate din piconarea fundației la o groapa de gunoi autorizată – în
acest sens se va prezenta Autorizația de Mediu valabilă. Piconarea fundației se va face până la
cota de -1 m față de cota actuală a terenului. Trasarea cotelor se va face de către Primăria
Comunei Bod în prezența ofertantului.

Operatorii economici interesați de transmiterea unei oferte pot vizita obiectivul de investiție pentru
estimarea cât mai exactă a activităților de prestat în vederea preluării cantității de deșeu feros, solicitând
prezența

unui

reprezentant

al

beneficiarului,

cu

min.

2h

înainte

la

adresa

de

email:

economic@primariabod.ro
5. Data limită depunere ofertă: 07.07.2020, ora 16:00.
6. Condiții referitoare la contract
Oferta se va transmite la adresa de email: economic@primariabod.ro. Prezenta adresa reprezintă o
scrisoare de intenție, autoritatea contractantă neavând obligativitatea acceptării, în totalitate sau
parțial a ofertei.
7. Informații suplimentare: se pot obține la adresa de email: economic@primariabod.ro

Verificat
Avizat
Întocmit

Flavius GORGAN
Elena-Maria FODOR
Maria-Daniela GAVRILOIU

Administrator Public
Șef Serviciu Economic
Inspector Investiții
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