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Nr. 3427/08.08.2022 Aprobat, 
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Dr. Ancuta Eténà ©SÉ 

A N U N Ţ PUBLICITAR 
Lucrări de ignifugare 

Administraţia Grădina Zoologică cu sediul în Bucureşti, str. Vadul Moldovei nr. 4, Bucureşti, sector 1, în 

calitate de autoritate contractantă, iniţiază prezenta achiziţie directă având ca obiect lucrări de ignifugare 

pentru materialul lemnos care intră în componenţa construcţiilor din incinta AGZ - conform tabel anexat. 

Cod CPV aplicabil: 45343100-4 - Lucrări de ignifugare 

Valoare estimată achiziţie: 97.850,00 lei, la care se adaugă TVA. 

Procedura aplicată pentru achiziţia publică mai sus menţionată este : achiziţie directă în conformitate cu 
ort. 7 alin 5 din Legea 98/2016privind achiziţiile publice 

1. Limba de redactare a ofertei: limba română; 

2. Sursa de finanţare: bugetul local 

3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile 

4. Preţul ofertei este ferm în Iei. 

5. Data limita de transmitere oferta: 11.08.2022 ora 13:00 

6. Oferta financiară - Propunerea financiară va fi fermă pe toată perioada de valabilitate a ofertei, 
exprimata în lei fără T.V.A (obligatoriu două zecimale). 

7. Oferta tehnică - ofertantul va completa specificaţiile tehnice conform solicitărilor din documentaţia 
anexată. 

8. Oferta se va transmite prin e-mail la adresa achizitii@bucurestizoo.ro până la data limită şi ora limită, 
ofertele transmise după data şi ora limită nu vor fi luate în considerare. 

9. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut/total produse cu respectarea cerinţelor solicitate în 
documentaţia anexată. 
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Condiţii referitoare la achiziţie: 
Cerinţe tehnice: 

Executantul să fie autorizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform 

regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin H.G. nr. 259/2005, privind înfiinţarea şi 

stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitatea la Incendiu şi Protecţie Civilă şi a 

Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea metodologie de 

autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

Personalul tehnic de execuţie al executantului să fie autorizat în meseria/ocupaţia de ignifugator. 

Substanţele utilizate trebuie să îndeplinească şi să asigure criteriile şi nivelurile de performanţă 

prevăzute de reglementările tehnice aplicabile şi de specificaţiile tehnice de referinţă. 

Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să asigure fiabilitatea şi eficienţa 

necesară. 

Produse şi substanţe utilizate: 

Aprovizionarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor, materialelor şi substanţelor 

utilizate pentru executarea lucrărilor, sunt în sarcina executantului, care va respecta prescripţiile 

tehnice ale producătorului şi normele legale sanitare, toxicologice şi ecologice. Se vor folosi numai 

produse, materiale şi substanţe care respectă Ordinul nr.24/N din 03.04.1996 pentru aprobarea 

„Siguranţa la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn 

şi textile utilizate în construcţii, indicativ C 58-96". 

Substanţele utilizate în procesul de ignifugare vor avea compoziţia şi calitatea menţionată în fişa 

tehnică a produsului, din care trebuie să reiasă următoarele: 

- condiţiile tehnice de utilizare; produsul ignifug pentru protecţia lemnului trebuie să fie în 

termen de valabilitate pentru întreaga perioadă de garanţie acordată; 

- modul de ambalare; 

- modul de utilizare; 

- condiţii de depozitare, păstrare. 

Este obligatorie respectarea instrucţiunilor de la furnizor privind modul de folosire al substanţelor 

utilizate. 

Substanţa folosită la lucrările anterioare a fost Silcomplex 1, fiind necesar a se utiliza aceeaşi 

substanţă sau altă substanţă compatibilă care să aibă caracteristici similare sau superioare. 

De asemenea produsele utilizate vor fi însoţite de certificat de calitate şi performanţă. 

Durata contractului: 20 de zile de la semnare. 

Condiţii de plată: max. 60 de zile de la finalizarea lucrărilor. 
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Cerinţe privind întocmirea Ofertei: 

în vederea întocmirii ofertei vă solicităm să luaţi în considerare următoarele: 

• In susţinerea Ofertei se vor prezenta în mod obligatoriu: 

a) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul teritorial în 

raza căruia ofertantul îşi are sediul social din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul 

CAEN corespunzător lucrărilor ce se doresc achiziţiona sau similar. 

b) Prezentarea avizelor/autorizaţiilor necesare pentru îndeplinirea contractului în conformitate cu 

prevederile legale aplicabile, inclusiv pentru personalul desemnat in derularea contractului. Propunerea 

tehnică va fi întocmită şi prezentată în conformitate cu specificaţiile tehnice din prezentul anunţ. In cazul 

în care oferta nu respectă cerinţele prevăzute în prezentul anunţ, oferta poate fi respinsă. 

• Preţurile ofertate vor fi exprimate în lei şi vor conţine maxim două (2) zecimale. 

Oferta întocmită conform cerinţelor indicate în cadrul prezentei cereri se va transmite, semnată, la 
adresa de email - achizitii@bucurestizoo.ro până cel târziu în data de 11.08.2022, ora 13.00. 

Sef Birou Investiţii, Achiziţii publice, Contracte 
Ing. Nimară Rodica / / A 

întocmit, 
Insp. Draghici Ramona Maria 

3/4 

mailto:achizitii@bucurestizoo.ro


Antemăsurătoare lucrări de ignifugare suprafeţe lemnoase 

Nr. Amplasamentul unde se execută ignifugarea Suprafaţa în 
crt. mp . 

1 Acoperiş +structura Fanar 1 şi 2 2 229 
2 Acoperiş carantină ierbivore - z o n ă pod fanar 410 
3 Acoperiş şopron carantină 165 
4 Acoperiş ateliere + magazii 1 350 
5 Acoperiş moară-grajd ierbivore 622 
6 Acoperiş bucătărie furajeră 430 
7 Acoperiş +structură grajd ponei 1 179 
8 Acoperiş adăpost feline III- incubator 1 027 
9 Acoperiş amplasament maimuţe - disp. vet. 969 
10 Acoperiş amplasament Reptilariu-Acvarii 1 526 
11 Acoperiş vestiar -magaz i e unelte 435 
12 Acoperiş magazii uruieli+şopron agregate frigo. 119 
13 Acoperiş adăpost lebede 295 
14 Acoperiş adăpost feline I 194 
15 Acoperiş vestiar bărbaţi+abator 463 
16 Acoperiş adăpost nou struţi emu 143 
17 Acoperiş adăpost canide 142 
18 Acoperiş cerb lopătar - cal 450 
19 Acoperiş adăpost urşi 456 
20 Acoperiş beci suculente 114 
21 Acoperiş feline II 250 
22 Acoperiş mansarda clădire Casa Albă 421 
23 Adăpost căprioare 135 
24 Acoperiş adăpost canide - mamifere mici 587 
25 Adăpost vidre 197 
26 Acoperiş ierbivore zebre 145 
27 Acoperiş adăpost serval 108 
28 Acoperiş zonă birouri aprovizionare 164 
29 Acoperiş adăpost struţi africani - berbeci cu coamă 334 
30 Adăpost struţi emu 180 
31 Adăpost fazani 205 
32 Adăpost antilope Eland 100 

T O T A L mp 15.544 


