
       
 

 

Ref: Licitația locală deschisă, referință de publicare: MIS-ETC 1605 – 4/3.1.1/1 

Titlul contractului: Lucrări de amenajare a râului Durlești  pentru sectorul str.27 August-Buiucanii Vechi N.C. 0121116369 

 

 

 

CORRIGENDUM nr. 1 

 La dosarul de licitație pentru lucrările de amnejare a râului Durlești pentru sectorul str. 27 August - Buiucanii Vechi 
 

Documentul care se corecteaza: 

Devizul 2-2-1 

Nr Textul până la corectare Textul corectat 

1 PK33A 

 

Montarea tiranților metalici 

pentru susținerea incintelor de 

palplanse ( MANTA-REU -

MR-2/25T    Монтаж 

металлических анкеров для 

поддержки свайных 

ограждений) 

buc 58,000 

 

PK33A 

 

Montarea tiranților metalici 

pentru susținerea incintelor de 

palplanșe ( MANTA-REY -

MR-3/25T    Монтаж 

металлических анкеров для 

поддержки свайных 

ограждений) 

buc 660,00 

 

2 15 pret 

 

Ancoră //Анкер MANTA-

REU -MR-2/25T  
buc 660,000 

 

15 preț 

 

Ancoră //Анкер MANTA-

REY -MR-3/25T  
buc 660,000 

 

3 Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-

1_corectat1
 

 

4 31 TsJ05C 

 

( NUMAI LUCRU ) 

Protejarea terasamentelor, 
m2 2 820,000 

31 TsJ05C 

 

( NUMAI LUCRU ) 

Protejarea terasamentelor, 
m2 2 820,000 

                                                 
1 La materialele și produsele la care se menționează nume de producator sau marcă comercială pot fi ofertate materiale și produse cu parametri tehnici identici cu cele indicate în 

deviz. 



       
cu saltele " INCOMAT 

Flex 18.130"  

              
 

cu saltele geotextil  

"20.118"               
 

5 32 preț 

 

saltele saltele  

"INCOMAT Flex 18.130"               
m2 2 820,000 

 

32 preț 

 

 saltele geotextil  "20.118" 

pentru acoperirea 

suprafetei de 2820 m2               

m2 3 120,00 

 

6 33 CA01F1 

 

Preparare beton cu betoniera 

pe șantier pentru punerea în 

operă  cu mijloace clasice, 

beton B25 - ghidrotehnica      

(Приготовление 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО 

бетона на бетономешалке 

на стройплощадке для 

укладки  в маты  )  

   

m3 589,660 

 

33 CA01F1 

 

Preparare beton cu betoniera 

pe șantier pentru punerea în 

operă  cu mijloace clasice, 

beton de  B22.5 - hidrotehnica      

(Приготовление 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО 

бетона на бетономешалке на 

стройплощадке для укладки  

в маты  )    

m3 589,660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentul care se corectează: 

Instrucțiuni pentru candidații la licitație, p 1.2 Termenii licitației 



       
 Textul până la corectare Textul după corectare 

1 

 Data Ora 

Termenul limită de 

depunere a 

ofertelor 

29.09.2014 9:00 

Sesiunea de 

deschidere a ofertelor 
29.09.2014 9:30 

 

 Data Ora 

Termenul limită de 

depunere a 

ofertelor 

30.09.2014 

9:00 

Sesiunea de 

deschidere a ofertelor 
30.09.2014 9:30 

 

 

Documentul care se corectează: 

ANUNŢ DE CONTRACTARE A LUCRĂRILOR 

p. 19,20 

 Textul până la corectare Textul după corectare 

1 

19. Data limită de depunere a Ofertelor: Ora: 09:00 (ora 

locală) la data de: 29.09.2014. Orice ofertă primită după 

acest termen nu va fi luată în considerare. 

 

19. Data limită de depunere a Ofertelor: Ora: 09:00 (ora 

locală) la data de: 30.09.2014. Orice ofertă primită după 

acest termen nu va fi luată în considerare. 

 

 

20 Şedinţa de deschidere a ofertelorn Data: 29.09.2014, Locul 

sesiunii de deschidere a ofertelor: or. Durlești, str. Alexandru cel 

Bun 5, biroul nr. 18, ora: 9:30. 

 

20. Şedinţa de deschidere a ofertelor: Data: 30.09.2014, Locul 

sesiunii de deschidere a ofertelor: or. Durlești, str. Alexandru cel 

Bun 5, ora: 9:30. 

 

 

Manager de Proiect: 

Proiectant:  


