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NOTĂ 

privind determinarea valorii estimate a  

contractului de achiziţii publice „foraj de mare adâncime pentru alimentarea cu apă”, în 

scopul irigării pepinierei pomicole a SCDP Constanţa, în com. Valu lui Traian, jud. Constanţa” 

(fără TVA) 

 

 Având în vederea aprobarea Consiliului de Administraţie al SCDP Constanţa din luna 

decembrie 2011 privind efectuarea unui foraj de mare adâncime pentru alimentarea cu apă în 

scopul irigării pepinierei pomicole, se propune următoarele : 

 

1. Lucrarea necesară : executarea unui foraj de mare adâncime (300- 350 m , - avem 

studiu hidrogeologic întocmit de către SC Fluid Serv SA Constanţa care certifică 

existenţa unui debit corespunzător la această adâncime). 

2. Lucrarea constă din: lucrări de proiectare, avizare, lucrări de foraj, lucrări de echipare 

puţ, executarea unui bazin de suprafaţă cu volum de 500 mc şi izolat cu folie PVC, 

pompe, instalatie şi racord electric. 

3. Determinarea valorii estimate a contractului : ( în urma consultării preliminare a 

ofertelor de pe internet, de la mai multe firme specializate) : 

- Lucrări de proiectare şi avizare ANAR ............................................4.000 lei 

- Lucrări de foraj, tubare, izolare , probe..........................................230.000 lei 

- Lucrări echipare puţ..........................................................................15.000 lei 

- Executare bazin de suprafaţă 500 mc izolat cu folie PVC şi 

 2 pompe şi racordarea la instalaţia proprie de irigat    ....................53.000 lei 

- Instalaţie electrică, aviz şi racord Enel..............................................20.000 lei 

-   Total ( fara TVA)...........................................................................322.000 lei 

 

    -  La un curs aproximativ de 4,576 lei /Euro =  70.400 Euro 

 

              

4. Valoare totală estimată : 70.400 Euro 

          sau      322.000 lei. (Fără TVA) 

 
Întocmit 

Resp. Achiziţii publice 

Ing. Dumitru Florică 
 

 



STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE 

     PENTRU POMICULTURĂ CONSTANTA 
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                                                                                                        SE APROBĂ 

                                                                                                            Director 

Dr.ing. Paltineanu Cristian 

 

 

NOTA  JUSTIFICATIVĂ 

Referitor:  

 Achiziţie publică prin cerere de oferte pentru atribuirea contractului de             

lucrări “Foraj de mare adâncime pentru alimentarea cu apă” în scopul irigării 

pepinierei pomicole din cadrul SCDP Constanţa 

1. Codul de clasificare CPV    45262220-9  - Forare de puţuri de apă ( Rev 2) 

2. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică : 322.000 lei / 70.400  Euro fără 

TVA 

3. Fundamentarea aplicării procedurii de cerere de ofertă: 

 Conform notei de fundamentare întocmită de ing. Achiziţii publice valoarea 

estimată a contractului nu depăşeşte 100.000 Euro 

 Conform art. 124, lit.c) din OUG 34/2006, privind achiziţiile publice, autoritatea 

contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte pentru 

contractele de lucrari a căror valoare este mai mică de echivalentul in lei a 

4.850.000 Euro 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare declanşarea procedurii de cerere 

de oferte conform art. 24, lit.b) din OUG 34/2006, privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

                                                Întocmit 

                                                   Resp. Achiziţii publice 

                                                   Ing. Dumitru Florică 
 


