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Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) pentru anul 2021 - FINAL - versiunea 20 SICAP

Nr. crt.

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
publică

Cod CPV și descrierea codului CPV

1

2

3

4

5

6

7

Achizitie arbori si plantat, Cod unic:
4230487/2021/3 - prezenta achizitie a fost
cuprinsa in PAAP 2020 la poz 109
Achizitia executiei lucrarilor necesare continuarii
si finalizarii obiectivului de investitii aflat in curs
de executie Reparatii capitale Bazinul Olimpic
Oradea , Cod unic: 4230487/2021/4 - prezenta
achizitie a fost cuprinsa in PAAP 2020 la poz 116
Achizitia unei autospeciale de 12T pentru ridicare
rapida a autovehiculelor, cu platforma si sitem de
incarcare liftant lateral , Cod unic:
4230487/2021/5 - prezenta achizitie a fost
cuprinsa in PAAP 2020 la poz 117
Achizitia executiei lucrarilor de : LOT 1 Reabilitare
fatada casa FUCHSL, Oradea, str.Independentei
nr.11-13; LOT 2 Reabilitare fatade stradale si
acoperis imobil strada Mihai Pavel nr.8, LOT 3
Reabilitare fatade si invelitoare imobil strada
Patriotilor nr.4-6 - Palatul Adorjan nr.1 si palatul
Adorjan nr.II , Cod unic: 4230487/2021/6 prezenta achizitie a fost cuprinsa in PAAP 2020 la
poz 120
Elaborare proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru
executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de
investitii : LOT 1 : Modernizare strada ROMER
FLORIS, LOT 2 : Modernizare strada IOAN CIORDAS
, LOT 3 : Modernizare strada GHEORGHE IONESCUSISESTI, LOT 4 : Modernizare strada FRANCISC
HUBIC, LOT 5 Modernizare strada AUREL COVACI,
LOT 6 : Modernizare strada BUNYITAI VINCE, LOT
7 : Drum de lagatura intre strada SANTAULUI si
MATEI CORVIN, Municipiul Oradea, Cod unic:
4230487/2021/7 - prezenta achizitie a fost
cuprinsa in PAAP 2020 la poz 119

Valoare estimată
(RON fără TVA)
Rezultatul procedurii

Sursa de finanțare

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

Data (luna) estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru

Min

Max

[Pentru Contracte
introduceti valoarea
estimata a contractului]
[Pentru Acord-cadru
introduceti valoarea
minima estimata a
Acordului-cadru]

[Pentru Contracte
introduceti valoarea
estimata a optiunilor]
[Pentru Acord-cadru
introduceti valoarea
maxima estimata a
Acordului-cadru]

[Precizați sursa de
finanțare]

[Precizați data estimată
pentru inițierea
procedurii]

Modalitatea de
Persoana responsabilă
derulare a procedurii cu aplicarea procedurii
de atribuire
de atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

[Precizati data estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru]

[Licitația deschisă,
licitația restrânsă și
procedura
simplificată pot fi
derulate doar online
prin intermediul
SEAP]

[Precizați numele și
funcția persoanei
responsabile cu
aplicarea procedurii de
atribuire]

[Precizați data la care
contractul/acordul-cadru
a fost inclus în
Programul anual al
achizițiilor publice]

[Introduceți descrierea Codului CPV
principal, așa cum este identificat în
Regulamentul CE nr. 213/2008]

[Selectați procedura
stabilită]

[Precizați dacă procedura
se va finaliza cu atribuirea
unui contract sau prin
semnarea unui acordcadru]

45000000-7 ; 71322000-1

Lucrari de constructii (Rev.2); Servicii de
proiectare tehnica pentru constructia de
lucrari publice

licitatie deschisa

Contract

1,768,560.02 RON

1,768,560.02 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Online

Julieta Nicoara

31-Dec-2020

77310000-6

Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

licitatie deschisa

Acord cadru

5,283,644.91 RON

5,283,644.91 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Online

Andreea Negrau

31-Dec-2020

03452000-3

Arbori

licitatie deschisa

Acord cadru

2,940,000.00 RON

2,940,000.00 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Online

Andreea Negrau

31-Dec-2020

45453000-7

Lucrări de reparaţii generale şi de
renovare

licitatie deschisa

Contract

5,229,646.16 RON

5,229,646.16 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Online

Laslau Mihaela

31-Dec-2020

34144000-8

Autovehicule cu utilizare specială

licitatie deschisa

Contract

630,000.00 RON

630,000.00 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Online

Olimpia Horge

31-Dec-2020

45453000-7

Lucrări de reparaţii generale şi de
renovare

licitatie deschisa

Contract

3,610,475.74 RON

3,610,475.74 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Online

Olimpia Horge

31-Dec-2020

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

licitatie deschisa

Contract

10,436,479.60 RON

10,436,479.60 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Online

Julieta Nicoara

31-Dec-2020

[Introduceți Codul CPV
[Introduceți o scurtă descriere a obiectului
principal, așa cum este
achiziției, așa cum este inclusă în documentația de
identificat în Regulamentul CE
atribuire]
nr. 213/2008]
Elaborare proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru
executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de
investitii " Amenajare parc si spatii publice in
Cartierul Tineretului", Cod unic: 4230487/2021/1 prezenta achizitie a fost cuprinsa in PAAP 2020 la
poz 34
Servicii de amenajare si intretinere a spatiilor
verzi si domeniului public din Municipiul Oradea,
care nu sunt in administrarea altor structuri din
cadrul Primariei Municipiului Oradea sau
persoane juridice subordonate Consiliului Local,
finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o
perioada de 3 ani ( 2021-2024) pentru fiecare lot
in parte: LOT 1 -Sector 1, LOT 2 - Sector 2, Lot 3 Sector 3 Cod unic: 4230487/2021/2 - prezenta
achizitie a fost cuprinsa in PAAP 2020 la poz 106

Procedura stabilită/
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziție
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Nr. crt.

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
publică

Materiale de informare si publicitate pentru
urmatoarele obiective de investitii:
LOT 1 „Valorificarea energiei geotermale in
asociatie cu pompe de caldura, pentru producerea
agentului termic pentru incalzire si apa calda in
Cartierul Nufarul I - Oradea”,
LOT 2 „Cresterea mobilitatii urbane din zona
Nufarul – Cantemir cod SMIS 127222”,
LOT 3 „Mobilitate policentrica in Municipiul
Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului,
cod SMIS 125214”, Cod unic: 4230487/2021/8 prezenta achizitie a fost cuprinsa in PAAP 2020:
LOT 1 poz 4 din Anexa 7/2020, LOT 2 poz 4 din
Anexa 4/2020 si LOT 3 poz 4 din Anexa 5/2020

Cod CPV și descrierea codului CPV

Valoare estimată
(RON fără TVA)

Procedura stabilită/
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziție

Rezultatul procedurii
Min

Max

Sursa de finanțare

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

Data (luna) estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru

Modalitatea de
Persoana responsabilă
derulare a procedurii cu aplicarea procedurii
de atribuire
de atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

22462000-6

Materiale de publicitate

procedura simplificata

Contract

59,225.33 RON

59,225.33 RON

Buget local + fonduri
europene

ianuarie

martie

Online

Teodora Vaida

19-Jan-2021

9

Achizitia serviciilor de elaborare a documentatiei
tehnico-economice la faza
PT+DE+CS+DTAC+Expertiza geotehnica, inclusiv
asistentatehnica pe durata executiei pentru
obiectivul:Construirea unei parcari aferente
Spitalului Judetean, necesara functionarii
sistemului de sanatate, Cod unic: 4230487/2021/9

71322000-1

Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

licitatie deschisa

Contract

456,700.00 RON

456,700.00 RON

Buget local

ianuarie

mai

Online

Laslau Mihaela

26-Jan-2021

10

Elaborare proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru
executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivele de
investitii : Lucrari de interes public local pentru
amenajarea de noi spatii verzi si pentru constructii
cu caracter educativ si sportiv - LOT 1 Amenajare
pista PUMPTRACK in Parcul Salca II, LOT 2
Amenajare pista PUMPTRACK in zona cuprinsa
intre Centura Oradea, str Sovata si Crisul Repede",
cod unic 4230487/2021/10

45233162-2; 71322000-1

Lucrări de construcţii de piste de biciclete;
Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

licitatie deschisa

Contract

579,026.05 RON

579,026.05 RON

Buget local

ianuarie

mai

Online

Olimpia Horge

26-Jan-2021

11

Achizitia de servicii de creditare de tipul finantare
rambursabila: LOT 1 in valoare de 94.600.000 lei,
LOT 2 in valoare de 72.050.000 lei, cod unic
4230487/2021/11

66113000-5

Servicii de acordare de credit

licitatie deschisa

Contract

24,894,301.00 RON

24,894,301.00 RON

Buget local

ianuarie

mai

Online

Julieta Nicoara

26-Jan-2021

12

Achizitionarea lucrarilor pentru obiectivul de
investitii "Unitate de productie cogenerare de
inalta eficienta pentru inlocuirea blocului 1
existent", cod unic 4230487/2021/12

45251140-4; 452512209;45255400-3;397152102;71000000-8; 71320000-7;

Lucrări de construcţii de centrale
termoelectrice; Lucrări de construcţii de
centrale de cogenerare; Lucrări de
montaj; Echipament de încălzire centrală;
Servicii de arhitectură, de construcţii, de
inginerie şi de inspecţie; Servicii de
concepţie tehnică

licitatie deschisa

Contract

136,789,507.60 RON

136,789,507.60 RON

Buget local si program
Termoficare 2019-2027

ianuarie

mai

Online

Mihaela Nastea

26-Jan-2021

8
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Nr. crt.

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
publică

Cod CPV și descrierea codului CPV

Valoare estimată
(RON fără TVA)

Procedura stabilită/
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziție

Rezultatul procedurii

Sursa de finanțare
Min

Max

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

Data (luna) estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru

Modalitatea de
Persoana responsabilă
derulare a procedurii cu aplicarea procedurii
de atribuire
de atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

13

Reparatii curente - LOT 1 lucrari de executie in
vederea finalizarii sistemului de detectie pentru
stingerea incendiilor, lucrari solicitate de ISU
Crisana la corpurile de cladire : C1, C8, C9, C10,
C11-C12 din cadrul Colegiului Tehnic"Mihai
Viteazul" - Lucrari necesare in vedereafinalizarii,
str.Poienitei nr.25, Oradea; LOT 2 Continuare
lucrari de executie cu privire la finalizarea retelei
de hidranti si a instalatiei de curenti slabi, lucrari
solicitate de ISU Crisana la corpurile de cladire: C1,
C8, C9, C10 din cadrul Colegiului Tehnic"Mihai
Viteazul" - Lucrari necesare in vederea finalizarii,
str.Poienitei nr.25, Oradea, cod unic
4230487/2021/13

45453000-7

Lucrări de reparaţii generale şi de
renovare

licitatie deschisa

Contract

782,330.06 RON

782,330.06 RON

buget local

februarie

mai

Online

Andreea Negrau

4-Feb-2021

14

Elaborare proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru
executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de
investitii : LOT 1 : Modernizare strada DUMITRU
CHIRILA, LOT 2 : Modernizare strada FABIAN IMRE
, LOT 3 : Modernizare strada STEFAN LUPSA LOT 4
: Modernizare strada STELIAN VASILESCU, LOT 5
Modernizare strada VASILE STROESCU, LOT 6 :
Modernizare strada ALEXANDRU PELE, LOT 7 :
Modernizare strada MIRCEA ZACIU, LOT 8 :
Modernizare strada Mihail G.Samarineanu, LOT 9:
Modernizare strada IOSIF PERVAIN, cod unic
4230487/2021/14

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

licitatie deschisa

Contract

14,062,117.43 RON

14,062,117.43 RON

buget local

februarie

mai

Online

Julieta Nicoara

4-Feb-2021

15

Achizitia lucrarilor de executie pentru LOT 1
Reabilitare termica bloc de locuinte PB74, situat in
Oradea, str.Locomotivei nr.4, LOT 2 Reabilitare
termica bloc de locuinte PB81, situat in Oradea,
str.Locomotivei nr.7, LOT 3 Reabilitare termica
bloc de locuinte PC82 situat in Oradea, LOT 4
Reabilitare termica bloc de locuinte PB83, situat in
Oradea, str.Cantacuzino nr.3, Cod unic:
4230487/2021/15- prezenta achizitie a fost
cuprinsa in PAAP 2020 la poz 95

45321000-3

Lucrări de izolare termică

licitatie deschisa

Contract

1,475,048.13 RON

1,475,048.13 RON

buget local si POR 20142020

februarie

mai

Online

Julieta Nicoara

11-Feb-2021

16

Achizitia proiectarii si executiei lucrarilor pentru
proiectul" Valorificarea energiei geotermale in
asociere cu agentul termic primar, pentru
producerea agentului termic pentru incalzire si
apa calda in zona salii polivalente", Cod unic:
4230487/2021/16

45232140-5;453311007;39715200-9; 71321200-6

Lucrări de construcţii de conducte de
încălzire urbană; Lucrări de instalare de
echipamente de încălzire centrală;
Echipament de încălzire; Servicii de
proiectare a sistemelor de încălzire

licitatie deschisa

Contract

14,224,618.63 RON

14,224,618.63 RON

buget local, SEE prin
Inovation Norway

februarie

mai

Online

Laslau Mihaela

12-Feb-2021
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Nr. crt.

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
publică

Cod CPV și descrierea codului CPV

Lucrări de drumuri ;Lucrări de construcţii
de poduri şi tuneluri,puţuri şi pasaje
subterane; Lucrări de construcţii de
canalizări de ape pluviale; Lucrări de
instalare de sisteme de iluminare şi de
semnalizare

Valoare estimată
(RON fără TVA)

Procedura stabilită/
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziție

Rezultatul procedurii

licitatie deschisa

Sursa de finanțare

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

Data (luna) estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru

Modalitatea de
Persoana responsabilă
derulare a procedurii cu aplicarea procedurii
de atribuire
de atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

Min

Max

Contract

91,368,147.55 RON

91,368,147.55 RON

Buget local + fonduri
europene

februarie

mai

Online

Mihaela Nastea

12-Feb-2021

17

Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii
"Coridor de mobilitate urbana durabila in piata
Emanuil Gojdu din Oradea - Etapa I", cod
SMIS126217, Cod unic: 4230487/2021/17

45233140-2, 452210002;45232130-2 ; 45316000-5

18

Furnizarea de echipamente pentru locuri de joaca
situate in incintele unitatilor de invatamant
administrate de DPI in cadrul PMO, Cod unic:
4230487/2021/18

37535200-9

Echipament pentru terenuri de joacă

licitatie deschisa

Contract

88,428.46 RON

88,428.46 RON

Buget local

februarie

mai

Online

Olimpia Horge

15-Feb-2021

45111100-9

Lucrări de demolare

procedura simplificata

Acord cadru

3,213,567.76 RON

3,213,567.76 RON

buget local

februarie

mai

Online

Olimpia Horge

15-Feb-2021

45214100-1

Lucrări de construcţii de grădiniţe

licitatie deschisa

Contract

4,123,116.56 RON

4,123,116.56 RON

Buget local + fonduri
europene

februarie

mai

Online

Laslau Mihaela

15-Feb-2021

19

20

Servicii privind demolare, transport si depozitare,
pentru edificate situate pe domuniul public si
privat al Municipiului Oradea si a Statului Roman,
precum si pe proprietati private, fata de care s-a
dispus masura desfiintarii, cod unic
4230487/2021/19

Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii
"Construirea Gradinitei noi nr.51, cu echiparea
infrastructurii educationale pentru educatia
timpurie antreprescolara si prescolara in
municipiul Oradea, str. Calea Clujului nr.186/A",
Cod unic: 4230487/2021/20
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Nr. crt.

21

22

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
publică

Elaborare proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru
executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de
investitii : LOT 1 : Modernizare strada CAPORAL
CONSTANTIN MUSAT , LOT 2 : Modernizare
strada BETHLEN GABOR, LOT 3 : Modernizare
strada DENIS DIDEROT LOT 4 : Modernizare
strada VICTOR PAPILIAN, LOT 5 Modernizare
strada VIRGIL MAXIM, LOT 6 : Modernizare strada
AMERICII, cod unic 4230487/2021/21

Proiectare si executie pentru obiectivul de
investitii: „Modernizarea magistralei M2, pe str.
Cicero, renunțarea la PT 806 și PT 810 și
alimentarea consumatorilor de la aceste puncte
termice prin intermediul unor minipuncte
termice”, cod unic 4230487/2021/22, prezenta
achizitie a fost cuprinsa in PAAP 2020 la poz 114

Cod CPV și descrierea codului CPV

Valoare estimată
(RON fără TVA)

Procedura stabilită/
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziție

Rezultatul procedurii

Sursa de finanțare
Min

Max

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

Data (luna) estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru

Modalitatea de
Persoana responsabilă
derulare a procedurii cu aplicarea procedurii
de atribuire
de atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

licitatie deschisa

Contract

11,990,452.55 RON

11,990,452.55 RON

buget local

februarie

mai

Online

Julieta Nicoara

15-Feb-2021

45232140-5;453311007;39715200-9;71321200-6

Lucrări de construcţii de conducte de
încălzire urbană; Lucrări de instalare de
echipamente de încălzire centrală;
Echipament de încălzire; Servicii de
proiectare a sistemelor de încălzire

licitatie deschisa

Contract

7,084,190.86 RON

7,084,190.86 RON

buget local,Program
Termoficare 2020-2027

februarie

mai

Online

Andreea Negrau

15-Feb-2021

23

Furnizarea de echipamente in cadrul proiectului
"Actiuni de Simplificare a Procedurilor
Administrative si de Planificare Strategica pentru
cetatenii din Municipiul Oradea si Zona
Metropolitana, Cod unic: 4230487/2021/23

30000000-9; 39173000-5;
38520000-6

Echipament informatic şi accesorii de
birou, cu excepţia mobilierului şi a
pachetelor software; Unităţi de stocare;
Scanere

licitatie deschisa

Contract

299,821.77 RON

299,821.77 RON

buget local

martie

iunie

Online

Andreea Negrau

24-Feb-2021

24

LOT 1 Prestarea serviciiloe de curatenie,
dezinfectie si nebulizare la imobilul Oraselul
Copiilor; LOT 2 Achizitia serviciilor de curatenie in
parcari supraetajate/subterane si parcari cu
bariere, Cod unic: 4230487/2021/24

90910000-9

Servicii de curăţenie

procedura simplificata

Contract

335,040.00 RON

335,040.00 RON

buget local

martie

iunie

Online

Olimpia Horge

2-Mar-2021
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Nr. crt.

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
publică

Cod CPV și descrierea codului CPV

Valoare estimată
(RON fără TVA)

Procedura stabilită/
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziție

Rezultatul procedurii

Sursa de finanțare
Min

Max

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

Data (luna) estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru

Modalitatea de
Persoana responsabilă
derulare a procedurii cu aplicarea procedurii
de atribuire
de atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

25

Servicii de elaborarea a documentatiei tehnicoeconomice faza PT, DE, CS, DTAC in vederea
obtinerii Autorizatiei de Construirea pentru
obiectivul de investitii REABILITARE GRADINITA
CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42, str.Salcamilor
nr.8, Oradea, Cod unic: 4230487/2021/25

71322000-1

Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

licitatie deschisa

Contract

92,500.00 RON

92,500.00 RON

buget local

martie

iunie

Online

Laslau Mihaela

2-Mar-2021

26

Consolidare cursive curti interioare, reabilitare
parament si tamplarii, cu inglobarea
retelelorexistente pe fatada interioara la Palatul
Stern, str.Republicii, nr.10, Oradea, Cod unic:
4230487/2021/26

45453000-7

Lucrări de reparaţii generale şi de
renovare

licitatie deschisa

Contract

490,069.73 RON

490,069.73 RON

buget local

martie

iunie

Online

Andreea Negrau

2-Mar-2021

27

Asistenta tehnica-dirigentie de santier si SSM
pentru investitia:"Construire Centru de
Antreprenoriat Piata Cetate;Reconstruire Corp C1
si Organizare de santier", cod eMS ROHU 421,
Acronim: CBC EMPLOYMENT, Cod unic:
4230487/2021/27

71520000-9

Servicii de supraveghere a lucrărilor

licitatie deschisa

Contract

300,067.60 RON

300,067.60 RON

Buget local + fonduri
europene

martie

iunie

Online

Julieta Nicoara

2-Mar-2021

28

Executia lucrarilor pentru obiectivul de
investitii:"Promovarea antreprenoriatului creativ
prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc
Oradea Mare", Cod SMIS 122936, Cod unic:
4230487/2021/28

45453000-7

Lucrări de reparaţii generale şi de
renovare

licitatie deschisa

Contract

12,758,185.73 RON

12,758,185.73 RON

Buget local + fonduri
europene

aprilie

iulie

Online

Andreea Negrau

24-Mar-2021

45453000-7

Lucrări de reparaţii generale şi de
renovare

licitatie deschisa

Contract

1,989,663.70 RON

1,989,663.70 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Olimpia Horge

24-Mar-2021

45232140-5;453311007;39715200-9; 45255500-4;
71321200-6

Lucrări de construcţii de conducte de
încălzire urbană; Lucrări de instalare de
echipamente de încălzire centrală;
Echipament de încălzire; Lucrări de foraj şi
de explorare; Servicii de proiectare a
sistemelor de încălzire

licitatie deschisa

Contract

78,288,855.76 RON

78,288,855.76 RON

buget local, FEDR prin
POIM

aprilie

iulie

Online

Mihaela Nastea

26-Mar-2021

29

30

Achizitia executiei lucrarilor de : Reabilitare
fatade si invelitoare imobil strada Patriotilor nr.46 - Palatul Adorjan nr.1 si palatul Adorjan nr.II,
Cod unic: 4230487/2021/29 - prezenta achizitie a
fost cuprinsa in PAAP 2020 la poz 120, respectiv in
PAAP 2021 la poz.6
Achizitia proiectarii si executiei lucrarilor pentru
obiectivul de investitii " Valorificarea energiei
geotermale in asociatie cu pompe de caldura,
pentru producerea agentului termic pentru
incalzire si apa calda in cartierul Nufarul IOradea", Cod unic: 4230487/2021/30
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Rezultatul procedurii

Nr. crt.

31

Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul
de investitii ”Reabilitarea sistemului de
termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea
pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării
la legislația de mediu și creșterii eficienței
energetice - Etapa III” - PUNCTE TERMICE, cod
unic 4230487/2021/31

45232140-5;453311007;39715200-9; 71321200-6

Lucrări de construcţii de conducte de
încălzire urbană; Lucrări de instalare de
echipamente de încălzire centrală;
Echipament de încălzire;Servicii de
proiectare a sistemelor de încălzire

licitatie deschisa

32

Elaborarea documentatiei tehnico-economice
(faza DALI, Audit energetic, PT, CS, DDE si DTAC)
privind CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI
GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN
CLADIRILE PUBLICE CU DESTINATIE DE UNITATI DE
INVATAMANT - LICEUL TEORETIC GERMAN
F.SCHILLER, cod unic 4230487/2021/32

71322000-1

Servicii de proiectare tehnica pentru
constructia de lucrari publice

71322000-1

33

34

Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza
PT + DE+CS+DTAC la obiectivul de investitii:
Constructie administrativa de tip parcare de
interes public cu acces nelimitat, str.Iosif Vulcan
nr.10-12, loc.Oradea, judetul Bihor, cod unic
4230487/2021/33
Lucrari de interventii in vederea remedierii
avariilor aparute la imobilel aflate in proprietatea
sau administrarea Municipiului Oradea, prin
Directia de Patrimoniu Imobiliar, prin incheierea
unui acord cadru pe o perioada de 2 ani, Cod unic:
4230487/2021/34

Cod CPV și descrierea codului CPV

Valoare estimată
(RON fără TVA)

Procedura stabilită/
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziție

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
publică

Sursa de finanțare

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

Data (luna) estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru

Modalitatea de
Persoana responsabilă
derulare a procedurii cu aplicarea procedurii
de atribuire
de atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

Min

Max

Contract

39,930,075.71 RON

39,930,075.71 RON

buget local/POIM

aprilie

iulie

Online

Mihaela Nastea

26-Mar-2021

licitatie deschisa

Contract

157,788.00 RON

157,788.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Andreea Negrau

26-Mar-2021

Servicii de proiectare tehnica pentru
constructia de lucrari publice

licitatie deschisa

Contract

buget local

aprilie

iulie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2021

45453000-7

Lucrari de reparatii generale si de
renovare;

licitatie deschisa

Acord cadru

1,548,059.38 RON

1,548,059.38 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Andreea Negrau

2-Apr-2021

35

Servicii de asistenta tehnica si mentenanta
software pentru aplicatiile INDECO SOFT aflate in
dotarea si folosinta Primariei Oradea, Cod unic:
4230487/2021/35

72261000-2; 72267000-4;
72266000-7

Servicii de asistenţă pentru software;
Servicii de întreţinere şi reparaţii de
software; Servicii de consultanţă pentru
software

licitatie deschisa

Acord cadru

832,800.00 RON

832,800.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Olimpia Horge

2-Apr-2021

36

Energie electrica de catre asocierea de autoritati
contractante formata prin HCL nr.639/29.09.2015,
cod unic 4230487/2021/36

09310000-5

Electricitate

negociere fara
publicare in baza
art.104,aln.5, lit.c din
Legea 98/2016

contract

17,070,370.00 RON

22,759,583.00 RON

buget local/buget ADP
SA, Termoficare SA,
Spital Clinic Judeteam
de Urgenta si Spitalul
Clinic Municipal, dupa
caz

aprilie

februarie 2020

Online

Mihaela Nastea

14-Apr-2021

37

LOT 1 Achizitionarea unor incinte metalice tip
dulap pentru colectarea/depozitarea deseurilor
menajere, inclusiv montarea acestora pe domeniul
public al Municipiului Oradea, LOT 2
Achizitionarea unor incinte metalice pentru
colectarea/depozitarea deseurilor menajere,
inclusiv montarea acestora pe domeniul public al
Municipiului Oradea, cod unic 4230487/2021/37

45223210-1

Lucrări de structuri metalice

licitatie deschisa

Acord cadru

1,829,310.00 RON

1,829,310.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Julieta Nicoara

14-Apr-2021

38

Achiziția de energie electrică pentru sistemul de
iluminat public din Municipiul Oradea, Cod unic:
4230487/2020/38

09310000-5

Electricitate

negociere fara
publicare in baza
art.104,aln.5, lit.c din
Legea 98/2016

Contract

8,664,860.00 RON

11,552,424.00 RON

buget local

aprilie

mai

offline

Mihaela Nastea

14-Apr-2021

39

Achizitia lucrarilor de executie pentru: 1.LOT 1
REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINTE PB
146, situat in Oradea, str.Salcamilor, nr.11; 2.LOT
2 REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINTE PB
147, situat in Oradea, str.Salcamilor, nr.11; 3. LOT
3 REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINTE C4,
situat in Oradea, str.Sovata nr.56, Cod unic:
4230487/2021/39 - prezenta achizitie a fost
cuprinsa si in PAAP 2019 si in PAAP2020

45321000-3

Lucrări de izolare termică

licitatie deschisa

Contract

2,434,695.11 RON

2,434,695.11 RON

mai

iulie

Online

Laslau Mihaela

28-Apr-2021
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buget local si POR 20142020

Nr. crt.

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
publică

Cod CPV și descrierea codului CPV

Valoare estimată
(RON fără TVA)

Procedura stabilită/
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziție

Rezultatul procedurii
Min

Max

Sursa de finanțare

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

Data (luna) estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru

Modalitatea de
Persoana responsabilă
derulare a procedurii cu aplicarea procedurii
de atribuire
de atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

40

Elaborare studiu de fezabilitate, elaborare studii
conform HG 907/2016, elaborare studiu de trafic,
elaborare documentații suport și obținere avize,
acorduri și autorizații, elaborare proiect
autorizatie construire, elaborare proiect tehnic si
detalii de executie, asistenta tehnica pe parcursul
executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii
LOT 1 „Coridorul de mobilitate Magheru Republicii din Municipiul Oradea - etapa 1” ; LOT
2„Coridorul de mobilitate Magheru - Republicii din
Municipiul Oradea - etapa 2", cod unic
4230487/2021/40

71322000-1 ; 71311100-2;
71242000-6

Servicii de proiectare tehnică pentru
construcția de lucrări publice; Servicii de
asistență în domeniul lucrărilor publice;
Pregătire de proiecte şi proiectare,
estimare a costurilor

licitatie deschisa

Contract

3,855,666.67 RON

3,855,666.67 RON

buget local si POR 20142020

mai

iulie

Online

Laslau Mihaela

28-Apr-2021

41

Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul
de investitii ”Reabilitarea sistemului de
termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea
pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării
la legislația de mediu și creșterii eficienței
energetice - Etapa III” LOT 1 Retele si mini-puncte
termice, LOT 2 Puncte termice, cod unic
4230487/2021/41

45232140-5;453311007;39715200-9; 71321200-6

Lucrări de construcţii de conducte de
încălzire urbană; Lucrări de instalare de
echipamente de încălzire centrală;
Echipament de încălzire;Servicii de
proiectare a sistemelor de încălzire

licitatie deschisa

Contract

157,641,992.62 RON

157,641,992.62 RON

buget local/POIM

iunie

septembrie

Online

Mihaela Nastea

22-May-2021

42

Negociere fara publicare in baza art 104 alin 1 lit c
din Legea 98/2016 - privind negocierea cu SC
Coral Impex SRL, fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare, pentru atribuirea
contractului de achiztie publica a serviciului public
de salubrizare pentru prestarea activității de
dezinsecţie, deratizare și tratamente fitosanitare
în Municipiul Oradea, pentru perioada 24.06.2021 24.12.2021, cod unic 4230487/2021/42

90923000-3;
90921000-9;
90670000-4

Servicii de deratizare; Servicii de
dezinfecţie şi de dezinsecţie; Servicii de
dezinfectare şi dezinfestare în mediu
urban sau rural

Negociere fara publicare in
baza art 104 alin 1 lit c din
Legea 98/2016

Contract

587,570.42 RON

587,570.42 RON

buget local

mai

iunie

offline

Mihaela Nastea

22-May-2021

43

Elaborarea documentatiei tehnico-economice
(faza DALI, Audit energetic, PT, CS, DDE si DTAC) si
asistenta tehnica din partea proiectantului pentru
obiectivul de investitii: Cresterea eficientei
energetice si gestionarea inteligenta a energie la
Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu" din
Municipiul Oradea, cod unic 4230487/2021/43

71322000-1

Servicii de proiectare tehnica pentru
constructia de lucrari publice

licitatie deschisa

Contract

356,260.00 RON

356,260.00 RON

buget local, propus
pentru PNRR

iunie

septembrie

Online

Andreea Negrau

10.06.2021

44

Elaborare proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru
executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de
investitii : LOT 1 : Modernizare strada GEORGE
BACALOGLU, LOT 2 : Modernizare strada
FAGARASULUI tronson stada Universitatii-stada
Ceyrat, cod unic 4230487/2021/44

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

licitatie deschisa

Contract

10,267,583.67 RON

10,267,583.67 RON

buget local

iunie

septembrie

Online

Olimpia Horge

10.06.2021

45453000-7

Lucrări de reparaţii generale şi de
renovare

licitatie deschisa

Contract

750,110.76 RON

750,110.76 RON

buget local

iunie

septembrie

Online

Olimpia Horge

10.06.2021

50000000-5

Servicii de reparare şi întreţinere

licitatie deschisa

Contract

956,571.14 RON

956,571.14 RON

buget local

iunie

septembrie

Online

Julieta Nicoara

10.06.2021

39522100-8

Prelate, copertine şi storuri

procedura simplificata

Contract

350,000.00 RON

350,000.00 RON

buget local

iulie

septembrie

Online

Olimpia Horge

16.07.2021

39173000-5; 48218000-9

Unităţi de stocare; Pachete software
pentru gestionarea licenţelor

licitatie deschisa

Contract

259,046.00 RON

259,046.00 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Andreea Negrau

16.07.2021

45

46

47

48

Executie lucrari pentru obiectivul: Reabilitarea
Pasajului din cladirea Bazarului la imobilul situat
in Oradea, str.Madach Imre nr.1-5, cod unic
4230487/2021/45
Servicii de mentenanta si reparatii a
instalatiilor/echipamentelor de aer conditionat
administrate de Primaria Municipiului Oradea,
str.P-ta Unirii, nr.1, Oradea, cod unic
4230487/2021/46
Furnizare si montare balon presostatic din
membrana dubla si accesorii(38x35m), imbinare
cy platbanda pentru Baza Sportiva Iosia, loc
Oradea, str.Splaiul Crisanei, jud Bihor, cod unic
4230487/2021/47
Achizitia unui server, soft pentru baze date si
laptop management server baza de date, , cod
unic 4230487/2021/48
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Nr. crt.

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
publică

Cod CPV și descrierea codului CPV

Valoare estimată
(RON fără TVA)

Procedura stabilită/
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziție

Rezultatul procedurii
Min

Max

Sursa de finanțare

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

Data (luna) estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru

Modalitatea de
Persoana responsabilă
derulare a procedurii cu aplicarea procedurii
de atribuire
de atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

Asistenta tehnica-dirigentie de santier pentru
obiectivele de investitii ale municipiului Oradea
derulate prin Directia Tehnica, respectiv strazi,
poduri, pasaje, pasarele, lucrari pentru siguranta
circulatiei, retele de utilitati inclusiv devieri,
relocari, protejari de retele, spatii verzi, trotuare,
alei pietonale, piste de biciclete, alte tipuri de
lucrari etc.Acord cadru pe 3 ani", Cod unic
4230487/2021/49

71520000-9

Servicii de supraveghere a lucrărilor

licitatie deschisa

Acord cadru

3,152,500.00 RON

3,152,500.00 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Olimpia Horge

16.07.2021

Echipamente pentru spatii de joaca, Cod unic:
4230487/2021/50

37535200-9

Echipament pentru terenuri de joacă

licitatie deschisa

Contract

252,100.00 RON

252,100.00 RON

Buget local

iulie

octombrie

Online

Olimpia Horge

16.07.2021

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

licitatie deschisa

Contract

5,513,744.03 RON

5,513,744.03 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Julieta Nicoara

16.07.2021

45233140-2; 45221111-3;
71322000-1

Lucrări de drumuri; Lucrări de construcţii
de poduri rutiere; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

licitatie deschisa

Contract

5,596,336.23 RON

5,596,336.23 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Andreea Negrau

16.07.2021

45236114-2; 71322000-1

Lucrări de nivelare a pistelor de atletism;
Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

licitatie deschisa

Contract

391,627.67 RON

391,627.67 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Olimpia Horge

16.07.2021

77310000-6

Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

licitatie deschisa

Acord cadru

216,850.00 RON

216,850.00 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Olimpia Horge

16.07.2021

30199000-0

Articole de papetărie şi alte articole din
hârtie

procedura simplificata

Contract

400,000.00 RON

400,000.00 RON

buget local

august

octombrie

Online

Olimpia Horge

27.07.2021

42961100-1

Sisteme de control al accesului

procedura simplificata

Contract

385,741.27 RON

385,741.27 RON

buget local

august

octombrie

Online

Olimpia Horge

27.07.2021

35121300-1

Accesorii de siguranţă

licitatie deschisa

Acord cadru

1,440,000.00 RON

1,440,000.00 RON

buget local

august

noiembrie

Online

Julieta Nicoara

27.07.2021

71315400-3

Servicii de inspectare şi verificare a
construcţiilor

licitatie deschisa

Contract

324,475.00 RON

324,475.00 RON

buget local

august

octombrie

Online

Julieta Nicoara

27.07.2021

Elaborare proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru
executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de
investitii : LOT 1 : Modernizare strada JEAN
SANDULESCU, LOT 2 : Modernizare strada EUGEN
POTORAN , LOT 3 : Modernizare strada EUGEN
GROZA, LOT 4 : Modernizare strada BODA
OSZKAR LOT 5:Modernizare strada JURCSAK
TIBOR, LOT 6: Reabilitare strada Episcop Dr. Vasile
Coman din Municipiul Oradea, Cod unic:
4230487/2021/51
Elaborare proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru
executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de
investitii : LOT 1 : Modernizare strada PICTOR
ROMAN MOTTL, LOT 2 : Modernizare strada
EPISCOP RADU DEMETRIU, LOT 3 : Modernizare
strada VETERANILOR , LOT 4 POD PESTE PETA IN
ZONA STRAZII FELDIOAREI, Cod unic:
4230487/2021/52
Elaborare proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru
executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivele de
investitii : Amenajare pista de alergare str.
Sovata-mal Crisul Repede", cod unic
4230487/2021/53
Achizitia serviciilor de amenajare spatii verzi in
unitatile de invatamant, respectiv bazele sportive
si imobilele aflate in proprietatea sau
administrarea Municipiului Oradea prin Directia
Patrimoniu Imobiliar, finalizata cu incheierea unui
acord cadru pe o perioada de 2 ani, cod unic
4230787/2021/54
Rechizite , papetarie si birotica necesare
functionarii in bune conditii a tuturor serviciilor
din cadrul PMO, cod unic 4230487/2021/55
Achizitia si montarea unui sistem de acces cu
bariere, automat de plata si LPR pentru parcarea
din curtea primariei si integrarea acestuia in softul
entervo de administratre a sistemelor de acces in
parcarile Independentei, Brasovului, Academiei,
cod unic 4230487/2021/56
Achizitionarea serviciilor si dotarilor necesare
pentru realizarea unor sisteme electronice de
acces controlat la incintele pentru depozitarea
deseurilor menajere amplasate pe domeniul public
al Municipiului Oradea , cod unic
4230487/2021/57
Achizitionarea serviciilor de urmarire speciala a
lucrarilor realizate prin proiectul
"Descongestionarea traficului rutier si
imbunatatirea movilitatii populatiei pe coridorul
transfrontalier de legatura OradeaBiharkeresztes" in zona Dealulu Ciuperca,
4230487/2021/58
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Nr. crt.

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
publică

Valoare estimată
(RON fără TVA)

Procedura stabilită/
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziție

Rezultatul procedurii

Servicii de proiectare tehnica pentru
constructia de lucrari publice; Servicii de
expertiză; Servicii de consultanţă în
eficienţă energetică

licitatie deschisa

Cod CPV și descrierea codului CPV

Sursa de finanțare

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

Data (luna) estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru

Modalitatea de
Persoana responsabilă
derulare a procedurii cu aplicarea procedurii
de atribuire
de atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

Min

Max

Contract

2,617,500.00 RON

2,617,500.00 RON

buget local, propus
pentru PNRR

august

noiembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

59

Servicii de proiectare faza DALI, expertiza tehnica
structurala, audit energetic, inclusiv Studiu de
conformare energetica nZeb, PT, CS, DDE DTAC si
asistenta tehnica din partea proiuectantului
pentru obiectivul de investitii: LOT 1 Cresterea
eficientei energetice la Gradinita nr.52 si Cresa
nr.3 -Taramul fermecat, situate in Oradea,
str.Calugareni, nr.8/A; LOT 2Cresterea eficientei
energetice la Gradinita nr.41, situata in Oradea,
str.Ioan Cantacuzino, nr.68; LOT 3 Cresterea
eficientei energetice, gestionarea inteligenta a
energiei si digitalizarea Colegiului National "Iosif
Vulcan",str.Jean Calvin nr.3, respectiv Bld Decebal
nr.76, Oradea; LOT 4 Cresterea eficientei
energetice, gestionarea inteligenta a energiei si
digitalizarea Liceului Teoretic "Aurel Lazar",
str.Avram Iancu nr.10, Oradea; LOT 5 Cresterea
eficientei energetice, gestionarea inteligenta a
energiei si digitalizarea Liceului Teoretic "Lucian
Blaga", str. Aleea Posada nr.1, Oradea; LOT 6
Cresterea eficientei energetice, gestionarea
inteligenta a energiei si digitalizarea Scolii
Gimnaziale "Octavian Goga",str.Lapusului nr.13,
Oradea; LOT 7 Cresterea eficientei energetice,
gestionarea inteligenta a energiei si digitalizarea
Scolii Gimnaziale "Oltea Doamna", str.Parcul
Traian nr.16, Oradea; 4230487/2021/59

71322000-1; 71319000-7;
71314300-5

60

Reabilitare pasarela hobanata din beton armat
peste raul Crisul Repede intre str. Libertatii si alea
Emanoil Gojdu, cod unic 4230487/2021/60

45221113-7

Lucrări de construcţii de pasarele pentru
pietoni;

licitatie deschisa

Contract

3,962,984.16 RON

3,962,984.16 RON

buget local

august

noiembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

61

Construire drumuri colectoare și pasaj pentru
Centrul de Transport Intermodalexecutie lucrari,
cod unic 4230487/2021/61

45221000-2;45232130-2;
45233140-2;

Licitatie deschisa

Contract

33,042,722.18 RON

33,042,722.18 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Mihaela Nastea

27.07.2021

62

Amenajare pista PUMPTRACK in PARCUL 1
DECEMBRIE (proiectare+executie)proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari
inclusiv dotari, cod unic 4230487/2021/62

Lucrări de construcţii de poduri şi tuneluri,
puţuri şi pasaje subterane; Lucrări de
construcţii de canalizări de ape pluviale;
Lucrări de drumuri;

45233162-2; 71322000-1

Lucrări de construcţii de piste de biciclete;
Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

Licitatie deschisa

Contract

393,226.00 RON

393,226.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Olimpia Horge

27.07.2021

63

Modernizare Calea Clujului, tronson giratie pasaj
peste CF intrare Osorhei - limita administrativa
Osorhei proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari,cod unic 4230487/2021/63

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

Licitatie deschisa

Contract

15,861,658.20 RON

15,861,658.20 RON

buget local

august

noiembrie

Online

Julieta Nicoara

27.07.2021

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

Licitatie deschisa

Contract

5,516,852.25 RON

5,516,852.25 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

Licitatie deschisa

Contract

5,688,653.25 RON

5,688,653.25 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

Licitatie deschisa

Contract

3,006,432.75 RON

3,606,432.75 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

Licitatie deschisa

Contract

1,712,760.00 RON

1,712,760.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

Licitatie deschisa

Contract

4,715,168.00 RON

4,715,168.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

Licitatie deschisa

Contract

898,864.60 RON

898,864.60 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

Licitatie deschisa

Contract

1,919,922.40 RON

1,919,922.40 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

71322000-1

Servicii de proiectare tehnica pentru
constructia de lucrari publice

Licitatie deschisa

Contract

500,492.94 RON

500,492.94 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

Licitatie deschisa

Contract

1,274,150.00 RON

1,274,150.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

64

65

66

67

68

69

70
71
72

Modernizare str. Sofieiproiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari, cod unic
4230487/2021/64
Modernizare str.Piatra Craiului proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari, cod
unic 4230487/2021/65
Modernizare str. Livezilor proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari, cod unic
4230487/2021/66
Modernizare str. Arinului tronson Sofiei-Adevarului
proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari, cod unic 4230487/2021/67
Modernizare str. Gh. Doja-tronson zona
intersectiei cu strada Livezilor-padure proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari, cod
unic 4230487/2021/68
Modernizare str. Lirei proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari, cod unic
4230487/2021/69
Modernizare str. Plantelor proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari, cod unic
4230487/2021/70
Reabilitare str. Adevarului proiectare PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor, cod unic 4230487/2021/71
Modernizare str. Episcop Vasile Coman proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari, cod
unic 4230487/2021/72
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Nr. crt.

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82
83

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
publică

Iluminat arhitectural -Biserica Sfantul Ladislau
proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari, cod unic 4230487/2021/73
Iluminat arhitectural al cladirii Casa Roth – strada
Vasile Alecsandri nr. 3proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari, cod unic
4230487/2021/74
Iluminat arhitectural Sinagoga Sion proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari, cod
unic 4230487/201/75
Iluminat arhitectural Casa Deutch, str.Vasile
Alecsandri 4 proiectare (PAC+PT, asistenta din
partea proiectantului pe timpul executiei
lucrarilor) si executie lucrari, cod unic
4230487/2021/76
Iluminat arhitectural a imobilului din str.Vasile
Alecsandri 11 proiectare (PAC+PT, asistenta din
partea proiectantului pe timpul executiei
lucrarilor) si executie lucrari, cd unic
4230487/2021/77
Iluminarea LED a trecerilor de pietoni
nesemaforizate (proiectare+executie) etapa a II-a
proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari, cod unic 4230487/2021/78
Realizare accese auto și spații de parcare în zona
străzii Constantin Nottara și zona străzii General
Nicolae Șova, municipiul Oradea proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari, cod
unic 4230487/2021/79
Creare acces auto intre strada Libertatii si Parcul
Traianproiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari, cod unic 4230487/2021/80
Modernizare strada Mestesugarilor intre sens
giratoriu- strada Lapusului-intersectie cu strada
Onestilor proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari, cod unic 4230487/2021/81
Relocare retele pentru eliberarea amplasamentului
obiectivelor de investitii ale Primariei Oradea,
codunic 4230487/2021/82
Verificarea documentatiilor tehnico-economice
pentru obtinerea de investitii care se deruleaza
orin Directia tehnica, cod unic
4230487/2021/83

84

Modernizare Parc 1 Decembrie proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari si
dotari, cod unic 4230487/2021/84

Cod CPV și descrierea codului CPV

Valoare estimată
(RON fără TVA)

Procedura stabilită/
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziție

Rezultatul procedurii
Min

Max

Sursa de finanțare

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

Data (luna) estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru

Modalitatea de
Persoana responsabilă
derulare a procedurii cu aplicarea procedurii
de atribuire
de atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

31527200-8; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

137,492.00 RON

137,492.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Olimpia Horge

27.07.2021

31527200-8; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

67,980.00 RON

67,980.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Olimpia Horge

27.07.2021

31527200-8; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

178,432.00 RON

178,432.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Olimpia Horge

27.07.2021

31527200-8; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

67,903.00 RON

67,903.00 RON

buget local

august

octombrie

Online

Olimpia Horge

27.07.2021

31527200-8; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

82,167.00 RON

82,167.00 RON

buget local

august

octombrie

Online

Olimpia Horge

27.07.2021

31527200-8; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

431,000.00 RON

431,000.00 RON

buget local

septembrie

noiembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

licitatie deschisa

Contract

637,189.00 RON

637,189.00 RON

buget local

august

octombrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

licitatie deschisa

Contract

661,349.00 RON

661,349.00 RON

buget local

august

octombrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

45233140-2; 71322000-1

Lucrări de drumuri; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice

licitatie deschisa

Contract

2,922,054.00 RON

2,922,054.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Julieta Nicoara

27.07.2021

45000000-7

Lucrări de construcţii

licitatie deschisa

Contract

1,260,505.00 RON

1,260,505.00 RON

buget local

august

decembrie

Online

Julieta Nicoara

27.07.2021

71328000-3

Servicii de verificare a proiectelor de
structuri

licitatie deschisa

Acord cadru

650,000.00 RON

650,000.00 RON

buget local

Licitatie deschisa

Contract

18,556,218.49 RON

18,556,218.49 RON

buget local, SIDU13.1 Interventii pentru
reabilitarea terenurilor
dergadate si pentru
protectia zonelor
expuse riscurilor

septembrie

decembrie

Online

Julieta Nicoara

27.07.2021

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

septembrie

decembrie

Online

Julieta Nicoara

27.07.2021

45000000-7 ; 71322000-1

Lucrari de constructii (Rev.2); Servicii de
proiectare tehnica pentru constructia de
lucrari publice

85

Modernizare parc Libertatii si mal Cris (proiectare
+executie)proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari inclusiv dotari, codunic
4230487/2021/85

45000000-7 ; 71322000-1

Lucrari de constructii (Rev.2); Servicii de
proiectare tehnica pentru constructia de
lucrari publice

Licitatie deschisa

Contract

4,014,166.00 RON

4,014,166.00 RON

buget local, SIDU13.1 Interventii pentru
reabilitarea terenurilor
dergadate si pentru
protectia zonelor
expuse riscurilor

86

Modernizarea Parcului Petofi
(proiectare+executie)proiectare (PAC+PT, asistenta
din partea proiectantului pe timpul executiei
lucrarilor) si executie lucrari si dotari, cod unic
4230487/2021/86

45000000-7 ; 71322000-1

Lucrari de constructii (Rev.2); Servicii de
proiectare tehnica pentru constructia de
lucrari publice

Licitatie deschisa

Contract

8,863,966.39 RON

8,863,966.39 RON

buget local, SIDU13.1 Interventii pentru
reabilitarea terenurilor
dergadate si pentru
protectia zonelor
expuse riscurilor

septembrie

decembrie

Online

Olimpia Horge

27.07.2021

87

Modernizarea si refunctionalizare Parcului Cetatii
(proiectare+executie)proiectare (PAC+PT, asistenta
din partea proiectantului pe timpul executiei
lucrarilor) si executie lucrari, cod unic
4230487/2021/87

45000000-7 ; 71322000-1

Lucrari de constructii (Rev.2); Servicii de
proiectare tehnica pentru constructia de
lucrari publice

Licitatie deschisa

Contract

2,992,400.00 RON

2,992,400.00 RON

buget local, SIDU13.1 Interventii pentru
reabilitarea terenurilor
dergadate si pentru
protectia zonelor
expuse riscurilor

septembrie

decembrie

Online

Julieta Nicoara

27.07.2021
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Nr. crt.

88

89

90
91
92
93

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
publică

Achizitie privind serviciile de amenajare,
întretinere si executare a lucrarilor specifice
spatiilor verzi si domeniului public din Municipiul
Oradea, care nu sunt in administrarea altor
structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea
sau altor persoane juridice subordonate Consiliului
Local, finalizata cu incheierea unui contract pe o
perioada 3 ani pentru Lotul 4 – Sector 4, cod unic
4230487/2021/88
Achizitie privind serviciile pentru intretinerea si
amenajarea amenajarea Parcului Padisului
finalizata cu incheierea unui contract pe o
perioada 3 ani, cod unic 4230487/2021/89
Achizitie privind serviciile pentru intretinerea si
amenajarea Parcului Olosig finalizata cu
incheierea unui contract pe o perioada 3 ani, cod
unic 4230487/2021/90
Furnizare si montare 10 bucati toalete ecologice
racordabile, cod unic 4230487/2021/91
Echipament scanner stare arbori, cd unic
4230487/2021/92
Achizitia a doua statii containerizate pentru
distributie carburantila Inspectoratul Teritorial al
Politiei de Frontiera Oradea, cod unic
4230487/2021/93

Cod CPV și descrierea codului CPV

Valoare estimată
(RON fără TVA)

Procedura stabilită/
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziție

Rezultatul procedurii
Min

Max

Sursa de finanțare

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

Data (luna) estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru

Modalitatea de
Persoana responsabilă
derulare a procedurii cu aplicarea procedurii
de atribuire
de atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

77310000-6

Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

Licitatie deschisa

Acord cadru

2,100,000.00 RON

2,100,000.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Julieta Nicoara

27.07.2021

77310000-6

Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

Licitatie deschisa

Acord cadru

300,000.00 RON

300,000.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Julieta Nicoara

27.07.2021

77310000-6

Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

Licitatie deschisa

Acord cadru

1,200,000.00 RON

1,200,000.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Olimpia Horge

27.07.2021

45215500-2

Toalete publice

Licitatie deschisa

Contract

2,500,000.00 RON

2,500,000.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

33112300-1

Scanere cu ultrasunete

Licitatie deschisa

Contract

250,000.00 RON

250,000.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

27.07.2021

44610000-9

Cisterne, rezervoare, containere şi cuve
sub presiune

procedura simplificata

Contract

462,000.00 RON

462,000.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Olimpia Horge

30.08.2021

94

Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza
PT + DE+CS+DTAC si executie lucrari la obiectivul
de investitii: Constructie administrativa de tip
parcare de interes public cu acces nelimitat,
str.Iosif Vulcan nr.10-12, loc.Oradea, judetul Bihor,
cod unic 4230487/2021/94

45213312-3; 71322000-1

Lucrări de construcţii de parcări cu etaje;
Servicii de proiectare tehnica pentru
constructia de lucrari publice

licitatie deschisa

Contract

10,919,383.48 RON

10,919,383.48 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

30.08.2021

95

Achizitia unui sistem de conferinta cu traducere
simultana si vot electronic pentru sala "Traian
Mosoiu" din cladirea Primariei Oradea, cod unic
4230487/2021/95

30000000-9; 32232000-8;
48218000-9; 48740000-7

Echipament informatic şi accesorii de
birou, cu excepţia mobilierului şi a
pachetelor software; Echipament pentru
videoconferinţe; Pachete software pentru
gestionarea licenţelor; Pachete software
de traducere în limbi străine

licitatie deschisa

Contract

706,470.00 RON

706,470.00 RON

buget local

septembrie

decembrie

Online

Andreea Negrau

30.08.2021

45321000-3

Lucrări de izolare termică

licitatie deschisa

Contract

1,466,521.95 RON

1,466,521.95 RON

buget local si POR 20142020

octombrie

ianuarie 2022

Online

Andreea Negrau

30-Sep-2021

50000000-5

Servicii de reparare şi întreţinere

licitatie deschisa

Acord cadru

1,475,000.00 RON

1,475,000.00 RON

buget local

octombrie

ianuarie 2022

Online

Olimpia Horge

1-Oct-2021

45453000-7

Lucrări de reparaţii generale şi de
renovare

licitatie deschisa

Contract

6,461,399.71 RON

6,461,399.71 RON

buget local

octombrie

ianuarie 2022

Online

Olimpia Horge

23/11/2021

45453000-7

Lucrări de reparaţii generale şi de
renovare

licitatie deschisa

Contract

4,707,200.59 RON

4,707,200.59 RON

buget local

octombrie

ianuarie 2022

Online

Olimpia Horge

23/11/2021

96

97

98

99

Achizitia lucrarilor de executie pentru LOT 1
REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINTE AN120,
situat in Oradea, str. Mestesugarilor nr. 71 ;LOT 2
REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINTE AN121,
situat in Oradea, str. Mestesugarilor nr. 71 ;LOT 3
REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINTE
PB117, situat in Oradea, str. Mestesugarilor nr.
71; LOT 4 REABILITARE TERMICA BLOC DE
LOCUINTE R119, situat in Oradea, str.
Mestesugarilor nr. 71, in vederea Cresterii
Eficientei Energetice in Municipiul Oradea, Cod
unic: 4230487/2021/96
Achizitionarea serviciilor de intretinere si
reparatie a sistemelor electronice de acces
controlat la incintele pentru depozitarea
deseurilor menajere din Municipiul Oradea, Cod
unic: 4230487/2021/97
Achizitia executiei lucrarilor pentru: LOT 1
Reabilitare fatade imobil Ansamblul UrbanCentrul istoric strada Bradului nr.27; LOT 2
Reabilitare fatade si invelitoare imobil strada
Patriotilor nr.4-6 - Palatul Adorjan nr.1 si palatul
Adorjan nr.II; LOT 3 Reabilitarea fatadelor,
schimbare acoperis si reparatii tamplarie,
organizare de santier, semnalistica firme, Oradea,
str.Libertatii 2-4; LOT 4 Reabilitare fatade
exterioare si reparatii invelitoare la imobilul situat
in Oradea, str. Aurel Lazar, nr.19-21, Cod unic:
4230487/2021/98
Achizitia executiei lucrarilor de : REABILITARE
FATADE SI INVELITORI LA PALATUL ULLMANN
SITUAT IN ORADEA, PIATA 1 DECEMBRIE nr.9, Cod
unic 4230487/2021/99
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Nr. crt.

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
publică

Cod CPV și descrierea codului CPV

Valoare estimată
(RON fără TVA)

Procedura stabilită/
instrumente specifice
pentru derularea
procesului de achiziție

Rezultatul procedurii

Sursa de finanțare
Min

Max

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

Data (luna) estimată pentru
atribuirea contractului de
achiziție publică/semnarea
acordului-cadru

Modalitatea de
Persoana responsabilă
derulare a procedurii cu aplicarea procedurii
de atribuire
de atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

100

Achizitionarea LOT 1 Aparate echipamente de
forta-fitness si aparate/ echipamante de
halterofilie si antrenament de rezistenta cu
montaj inclus, necesare desfasurarii in buna
conditii a activitatii sportive pentru sportivii din
cadrul Salii de Sport polivalente cu capacitatea de
5000 de locuri, str.Traian Blajovici nr.24, Oradea,
jud.Bihor, LOT 2 Sistem perimetral LED P5 de
gestionare si afisare multimedia, 64 (64,00 mp)
pentru Sala de Sport Polivalenta cu capacitatea de
5000 de locuri, str.Traian Blajovici nr.24, Oradea,
jud.Bihor, Cod unic 4230487/2021/100

37400000-2; 3744000-4;
37442000-8; 37482000-0

Articole şi echipament de sport;
Echipament de fitness; Echipament de
halterofilie şi de antrenament de
rezistenţă; Tabele de afişaj pentru
informaţii sportive

procedura simplificata

Contract

716,826.00 RON

716,826.00 RON

buget local

noiembrie

ianuarie 2022

101

Elaborare proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru
executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivele de
investitii : Amenajare pista PUMPTRACK in
Parcul Salca II, cod unic 4230487/2021/101

45233162-2; 71322000-1

Lucrări de construcţii de piste de biciclete;
Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

licitatie deschisa

Contract

923,524.07 RON

923,524.07 RON

Buget local

noiembrie

februarie 2022

Online

Olimpia Horge

23/11/2021

102

LOT 1 Contractarea serviciilor de achizitie de
echipamente hardware-tablete, pentru proiectul
"EDUCATIE DIGITALA IN INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL ORADEA" COD
SMIS 144441; LOT 2 Contractarea serviciilor de
achizitie de echipamente hardware TIC ( laptopuri, camere web, routere wireless si tablete
interactive pentru proiectul "EDUCATIE DIGITALA
IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN
MUNICIPIUL ORADEA" COD SMIS 144441;, cod
unic 4230487/2021/102

30000000-9; 302132007;30195200-4;30213100-6

Echipament informatic şi accesorii de
birou, cu excepţia mobilierului şi a
pachetelor software; Tablet PC; Table
electronice cu posibilitate de copiere sau
accesorii; Computere portabile

licitatie deschisa

Contract

22,227,799.22 RON

22,227,799.22 RON

Buget local

noiembrie

februarie 2022

Online

Julieta Nicoara

23/11/2021

103

Servicii de proiectare faza DALI, expertiza tehnica
structurala, audit energetic, inclusiv Studiu de
conformare energetica nZeb, PT, CS, DDE DTAC si
asistenta tehnica din partea proiectantului pentru
obiectivul de investitii: LOT 1 Cresterea eficientei
energetice la Gradinita nr.5, situata in Oradea,
str.Calimanesti, nr.10; LOT 2 Cresterea eficientei
energetice la Gradinita nr.42, situata in Oradea,
str.Salcamilor, nr.8; LOT 3 Cresterea eficientei
energetice, la Gradinita PP nr.55 si Cresa nr.5"Voinicel", str.Hategului, nr.32, Oradea; LOT 4
Cresterea eficientei energetice, gestionarea
inteligenta a energiei si digitalizarea Scolii
Gimnaziale "Lucretia Suciu", str.Grivitei nr.2, LOT
5 Cresterea eficientei energetice, gestionarea
inteligenta a energiei si digitalizarea Liceului
Teoretic Sanitar "Vasile Voiculescu"", str. Calea
Maresal Alexandru Averescu nr.53, cod unic
4230487/2021/103

71322000-1; 71319000-7;
71314300-5

Servicii de proiectare tehnica pentru
constructia de lucrari publice; Servicii de
expertiză; Servicii de consultanţă în
eficienţă energetică

licitatie deschisa

Contract

736,500.00 RON

736,500.00 RON

buget local, propus
pentru PNRR

noiembrie

februarie 2022

Online

Andreea Negrau

23/11/2021

Director Directia Economica
Eduard Florea

Director Adj.Directia Economica
Simona Vlad

Director Executiv - Directia Juridica
Marc Oltea Diana

Sef Serviciul Achizitii Publice
Mihaela Nastea
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