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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
Modalitatea de
Persoana responsabilă cu
atribuirea contractului de achiziție derulare a procedurii aplicarea procedurii de
publică/semnarea acordului-cadru
de atribuire
atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

[Introduceți o scurtă descriere a obiectului achiziției,
așa cum este inclusă în documentația de atribuire]

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

[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]

[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]

1

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 I-Oradea", Cod unic:
4230487/2020/1

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

65,194,981.44 RON

65,194,981.44 RON

buget local, FEDR prin
POIM

ianuarie

aprilie

Online

Mihaela Nastea

15-Jan-2020

2

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 X23, situat in
Oradea, P-ta Bucuresti nr.6/A, LOT 5 Reabilitare
termica bloc de locuinte PB83, situat in Oradea,
str.Cantacuzino nr.3, Cod unic: 4230487/2020/2 prezenta achizitie a fost cuprinsa in PAAP 2019 la
poz 63

45321000-3

Lucrări de izolare termică

licitatie deschisa

Contract

2,240,306.82 RON

2,240,306.82 RON

buget local si POR 20142020

ianuarie

aprilie

Online

Julieta Nicoara

15-Jan-2020

3

Achizitia lucrarilor de executie pentru LOT 1
Reabilitare termica bloc de locuinte AN122, situat in
Oradea, str.Mestesugarilor nr.73C, LOT 2
Reabilitare termica bloc de locuinte AN123, situat in
Oradea, str.Mestesugarilor nr.73B, LOT 3
Reabilitare termica bloc de locuinte AN124, situat in
Oradea, str.Mestesugarilor nr.73, LOT 4 Reabilitare
termica bloc de locuinte PB126, situat in Oradea,
str.Mestesugarilor nr.77, LOT 5 Reabilitare termica
bloc de locuinte PB127, situat in Oradea,
str.Mestesugarilor nr.77, LOT 6 Reabilitare termica
bloc de locuinte PB128, situat in Oradea,
str.Mestesugarilor nr.77, Cod unic: 4230487/2020/3
- prezenta achizitie a fost cuprinsa in PAAP 2019 la
poz 70

45321000-3

Lucrări de izolare termică

licitatie deschisa

Contract

2,058,247.92 RON

2,058,247.92 RON

buget local si POR 20142020

ianuarie

aprilie

Online

Teodora Vaida

15-Jan-2020

4

Achizitia lucrarilor de executie pentru LOT 1
Reabilitare termica bloc de locuinte M7, situat in
Oradea, str.Gen.Magheru nr.7, LOT 2 Reabilitare
termica bloc de locuintePB14, situat in Oradea,
str.Bumbacului nr.18A, LOT 3 Reabilitare termica
bloc de locuinte X21, situat in Oradea, str.Morii
nr.17, LOT 4 Reabilitare termica bloc de locuinte
X23, situat in Oradea, str.Morii nr.17B, LOT 5
Reabilitare termica bloc de locuinte AN7, situat in
Oradea, str.Onestilor nr.80, LOT 6 Reabilitare
termica bloc de locuinte Z15, situat in Oradea,
str.Alexandru Cazaban nr.49B, LOT 7 Reabilitare
termica bloc de locuinte PB118, situat in Oradea,
str.Mestesugarilor nr.71, LOT 8 Reabilitare termica
bloc de locuinte X220, situat in Oradea, str.Lapusului
nr.46, LOT 9 Reabilitare termica bloc de locuinte
X219, situat in Oradea, str.Lapusului nr.46, LOT 10
Reabilitare termica bloc de locuinte Turn, str.Parcul
Traian, nr.31, in vederea Cresterii Eficientei
Energetice in Municipiul Oradea, Cod unic:
4230487/2020/4 - prezenta achizitie a fost cuprinsa
in PAAP 2019 la poz 83

45321000-3

Lucrări de izolare termică

licitatie deschisa

Contract

3,798,694.79 RON

3,798,694.79 RON

buget local si POR 20142020

ianuarie

aprilie

Online

Andreea Negrau

15-Jan-2020
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procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

5

Achizitia lucrarilor de executie pentru LOT 1
Reabilitare termica bloc de locuinte, situat in
Oradea, str.Brancoveanu nr.5A, LOT 2 Reabilitare
termica bloc de locuinte P3, situat in Oradea,
str.Cazaban nr.3, LOT 3 Reabilitare termica bloc de
locuinte Q1/II, situat in Oradea, str.Sovata nr.48,
LOT 4 Reabilitare termica bloc de locuinte C4, situat
in Oradea, str.Sovata nr.56, LOT 5 Reabilitare
termica bloc de locuinte PB135, situat in Oradea,
str.Salcamilor nr.9, LOT 6 Reabilitare termica bloc
de locuinte PB136, situat in Oradea, str.Salcamilor
nr.9, LOT 7 Reabilitare termica bloc de locuinte
PB137, situat in Oradea, str.Salcamilor nr.13/A, LOT
8 Reabilitare termica bloc de locuinte PB139, situat
in Oradea, str.Salcamilor nr.13/C, LOT 9 Reabilitare
termica bloc de locuinte PB140, situat in Oradea,
str.Salcamilor nr.15/A, LOT 10 Reabilitare termica
bloc de locuinte PB141, situat in Oradea,
str.Salcamilor nr.15/B, LOT 11 Reabilitare termica
bloc de locuinte PB142, situat in Oradea,
str.Salcamilor nr.15/C, Cod unic: 4230487/2020/5 prezenta achizitie a fost cuprinsa in PAAP 2019 la
poz 69

45321000-3

Lucrări de izolare termică

licitatie deschisa

Contract

5,167,410.65 RON

5,167,410.65 RON

buget local si POR 20142020

ianuarie

aprilie

Online

Teodora Vaida

15-Jan-2020

6

Achizitia lucrarilor de executie pentru LOT 1
Reabilitare termica bloc de locuinte PB130, situat in
Oradea, str.Mestesugarilor nr.75, LOT 2 Reabilitare
termica bloc de locuinte PB131, situat in Oradea,
str.Salcamilor nr.7; LOT 3 Reabilitare termica bloc
de locuinte PB132, situat in Oradea,
str.Mestesugarilor nr.75, LOT 4 Reabilitare termica
bloc de locuinte PB 138, situat in Oradea,
str.Salcamilor nr.13B, LOT 5 Reabilitare termica
bloc de locuinte PB146, situat in Oradea,
str.Salcamilor nr.11, LOT 6 Reabilitare termica bloc
de locuinte PB147, situat in Oradea, str.Salcamilor
nr.11, Cod unic: 4230487/2020/6 - prezenta achizitie
a fost cuprinsa in PAAP 2019 la poz 64

45321000-3

Lucrări de izolare termică

licitatie deschisa

Contract

2,280,131.68 RON

2,280,131.68 RON

buget local si POR 20142020

ianuarie

aprilie

Online

Laslau Mihaela

15-Jan-2020

7

Servicii de proiectare si executie lucrari la obiectivul
de investitii: Reabilitare Scoala Gimnaziala
"Szacsvay Imre" din Oradea, str.Mihai Eminescu
nr.28, Cod unic: 4230487/2020/7

45453000-7; 71322000-1

Lucrari de reparatii generale si de
renovare;Servicii de proiectare tehnică
pentru construcţia de lucrări publice

licitatie deschisa

Contract

5,257,039.52 RON

5,257,039.52 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Online

Teodora Vaida

15-Jan-2020

8

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 NICOLAE FIRU, LOT 2 :
Modernizare strada RADU ENESCU , LOT 3 :
Modernizare strada GENERAL EREMIA GRIGORESCU,
LOT 4 : Modernizare strada Trotusului-tronson
cuprins intre strada Henrik Ibsen-strada Veteranilor,
LOT 5 Pod peste paraul Peta inclusiv legatura intre
strada Radu Enescu si strada Trotusului, Municipiul
Oradea, cod unic 4230487/2020/8 - loturile 1,2 si 3
au fost cuprinsa in PAAP 2019 la poz 135

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

5,540,672.12 RON

5,540,672.12 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Online

Julieta Nicoara

15-Jan-2020

9

Servicii de toaletare, doborare arbori, curatarea si
indepartate vegetatie nedorita de pe terenurile
aflate in administrarea DPI prin incheierea unui
acord cadru pe 3 ani, Cod unic: 4230487/2020/9 prezenta achizitie a fost cuprinsa in PAAP 2019 la
poz 132

77211400-6; 77211500-7

Servicii de tăiere a arborilor; Servicii de
elagaj

licitatie deschisa

Acord cadru

3,275,811.00 RON

3,275,811.00 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Online

Julieta Nicoara

15-Jan-2020

10

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”, cod unic 4230487/2020/10

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

126,981,408.49 RON

126,981,408.49 RON

buget local/POIM

februarie

iunie

Online

Mihaela Nastea

27-Jan-2020
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Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție
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instrumente specifice
pentru derularea procesului
de achiziție
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licitatie deschisa

Data (luna) estimată
pentru inițierea
procedurii

7,798,100.00 RON

buget local

octombrie

ianuarie 2020

Online

Olimpia Horge

30-Jan-2020

Max

Acord cadru

7,798,100.00 RON

Data (luna) estimată pentru
Modalitatea de
Persoana responsabilă cu
atribuirea contractului de achiziție derulare a procedurii aplicarea procedurii de
publică/semnarea acordului-cadru
de atribuire
atribuire

Data introducerii
procedurii în Programul
anual al achizițiilor
publice

Sursa de finanțare
Min

11

Achizitia lucrarilor privind intretinerea, reparatia si
executia de lucrari noi, pe domeniul public din
Municipiul Oradea (doua loturi) , cod unic
4230487/2020/11 - prezenta achizitie a fost
cuprinsa in PAAP 2019 la poz 88

50870000-4;45236290-9;
45236119-7; 45212290-5;
45236250-7; 45236200-2;
45236210-5; 452361104;45112100-6

Servicii de reparare şi de întreţinere a
echipamentului pentru terenurile de joacă;
Lucrări de reparare a spaţiilor de recreere;
Lucrări de reparare a terenurilor de sport;
Lucrări de reparaţie şi de întreţinere a
complexelor
sportive; Lucrări de nivelare a parcurilor;
Lucrări de nivelare a instalaţiilor de recreere;
Lucrări de nivelare a terenurilor de joacă
pentru
copii; Lucrări de nivelare a terenurilor de
sport; Lucrări de săpare de şanţuri

12

Rechizite si papetarie necesare functionarii in bune
conditii a tuturor serviciilor din cadrul PMO, cod unic
4230487/2020/12

30199000-0

Articole de papetărie şi alte articole din
hârtie

procedura simplificata

Contract

330,000.00 RON

330,000.00 RON

buget local

februarie

mai

Online

Olimpia Horge

3-Feb-2020

13

Achizitia lucrarilor de proiectare si executieReabilitare cuva bazin si instalatii filtrare aferente la
Bazinul Olimpic Oradea , Cod unic:
4230487/2020/13 - prezenta achizitie a fost
cuprinsa in PAAP 2019 la poz 20

45453000-7; 71322000-1

Lucrări de reparaţii generale şi de renovare;
Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

licitatie deschisa

Contract

3,594,764.86 RON

3,594,764.86 RON

buget local

februarie

mai

Online

Laslau Mihaela

10-Feb-2020

14

Achizitionarea serviciilor de asistenta tehnicadirigentie de santier si coordonator SSM pentru
obiectivul: Reabilitare fatade si amenajari
interioare, Reabilitare instalatii sanitare si electrice
Scoala Gimnaziala nr.11, Cod unic:
4230487/2020/14

71520000-9

Servicii de supraveghere a lucrărilor

procedura simplificata

Contract

160,333.34 RON

160,333.34 RON

buget local

februarie

aprilie

Online

Teodora Vaida

10-Feb-2020

15

Servicii de paza si protectie la obiectivele din
subordinea Municipiului Oradea - Directia
Patrimoniu Imobiliar, cod unic 4230487/2019/15 prezenta achizitie a fost cuprinsa in PAAP 2019 la
poz 128

79713000-5;

Servicii de pază

licitatie deschisa

contract

2,702,861.00 RON

2,702,861.00 RON

buget local

februarie

mai

Online

Julieta Nicoara

10-Feb-2020

16

Achizitionarea de Bonuri Valorice de Carburant
aferent anului 2020 pentru autoturismele aflate in
dotarea parcului auto al Municipiului Oradea,
precum si pentru toate activitatile administrative
care se desfasoara pe raza Municipiului Oradea prin
folosirea utilajelor de mica mecanizare(cosit spatii
verzi, generator electric, etc), Cod unic:
4230487/2020/16

09100000-0; 09132100-4;
09134200-9

Combustibili; Benzină fără plumb; Motorină

procedura simplificata

Contract

495,075.00 RON

495,075.00 RON

buget local

februarie

aprilie

Online

Olimpia Horge

23-Feb-2020

17

Lucrari necesare pentru finalizarea investitiei la
obiectivul : Muzeul Francmasoneriei din Oradea,
Cod unic: 4230487/2020/17

45453000-7

Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

procedura simplificata

Contract

1,983,218.50 RON

1,983,218.50 RON

buget local

februarie

aprilie

Online

Teodora Vaida

23-Feb-2020

18

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 CORIOLAN POP, LOT 2 :
Amenajare pista de alergare din tartan in zona
strazii Barcaului, Cod unic: 4230487/2020/18 - LOT
1 din prezenta achizitie a fost cuprinsa in PAAP 2019
la poz 126

45233140-2; 45236114-2;
71322000-1

Lucrări de drumuri; Lucrări de nivelare a
pistelor de atletism; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari publice

procedura simplificata

Contract

3,490,108.16 RON

3,490,108.16 RON

buget local

februarie

mai

Online

Olimpia Horge

23-Feb-2020

19

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 :
Modernizare Piata Tineretului din Velenta, Cod unic:
4230487/2020/19 - prezenta achizitie a fost
cuprinsa in PAAP 2019 la poz 67

45233140-2; 45311000-1;
71322000-1

Lucrări de drumuri; Lucrări de cablare şi
conexiuni electrice; Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari publice

licitatie deschisa

Contract

2,685,226.41 RON

2,685,226.41 RON

buget local

februarie

mai

Online

Laslau Mihaela

23-Feb-2020
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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
Modalitatea de
Persoana responsabilă cu
atribuirea contractului de achiziție derulare a procedurii aplicarea procedurii de
publică/semnarea acordului-cadru
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20

Achizitia executiei lucrarilor de : LOT 1 Reabilitare
fatada casa FUCHSL, Oradea, str.Independentei
nr.11-13; LOT 2 Reabilitare imobil situat pe str.Iosif
Vulcan, nr.14, LOT 3 Reabilitare fatade si
consolidare casa scarii, imobil situat pe str.
V.Alecsandri nr.21 ; LOT 4 Reabilitare fatade,
reparatii acoperis la Imobil str Republicii nr.31
Oradea; LOT 5 Reabilitare fatade si invelitoare
imobil str.Cuza Voda nr.80; LOT 6 Reabilitare fatade
si invelitoare imobil strada Bradului nr.19; LOT 7
Reabilitare fatade si invelitoare imobil str.Primariei
nr.41; LOT 8 Reabilitare fatade si invelitoare imobil
str. Samuil Klein nr.9, LOT 9 Lucrari suplimentare
necesare in vederea finalizarii obiectivului de
incestitii Reabilitare fatade si schimbare invelitoare
Palatul Rimanoczy Kalman situat in Oradea,
str.Parcul Traian nr.1, Cod unic 4230487/2020/20,
prezenta achizitie a fost cuprinsa in PAAP 2019 la
poz 39 (lot 1-3), poz 66 (lot 4) si poz.2 (lot 5-8)

45453000-7

Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

licitatie deschisa

Contract

5,794,379.87 RON

5,794,379.87 RON

buget local

martie

mai

Online

Olimpia Horge

4-Mar-2020

21

Achizitia publica a 15 autobuze hibrid pentru
transportul urban de calatori in Municipiul Oradea
in cadrul proiectelor "Coridorul de mobilitatea
urbana durabila piata Emanuil Gojdu-Vasile
Alecsandri, Oradea", Cod SMIS 126216 si "Coridorul
de mobilitate urbana durabila Piata Emanuil Gojdu Piata Cetate, Oradea", cod SMIS 126217 finantate
prin Programul operational regional 2014-2020, Cod
unic 4230487/2020/21

34121100-2

Autobuze publice

licitatie deschisa

Contract

22,872,000.00 RON

22,872,000.00 RON

POR 2014-2020

martie

iunie

Online

Mihaela Nastea

28-Feb-2020

22

Achizitia executiei lucrarilor la obiectivul: Construire
parcare de tip park and ride - Piata Emanuil Gojdu,
Oradea, Cod unic 4230487/2020/22

45223320-5

Lucrări de construcţii de parcări de tip „park
and ride”

licitatie deschisa

Contract

28,705,457.87 RON

28,705,457.87 RON

buget local

martie

iunie

Online

Laslau Mihaela

28-Feb-2020

23

Servicii de modernizare a sistemului informatic al
Primariei Municipiului Oradea, pentru obiectivul de
investitie "Solutii informatice integrate pentru
simplificarea procedurilor administrative si
reducerea birocratiei la nivelul Municipiului
Oradea", Cod unic 4230487/2020/23

48000000-8

Pachete software şi sisteme informatice

licitatie deschisa

Contract

2,367,577.00 RON

2,367,577.00 RON

buget local

martie

iunie

Online

Laslau Mihaela

28-Feb-2020

24

Servicii de elaborare a documentatiei tehnicoeconomice faza PT+DE+CS+DTAC si executie lucrari
la obiectivul de investitii: Construire camine
studentesti, corp C1 si C2 in Campusul Universitar al
Universitatii din Oradea, Cod unic 4230487/2020/24

45214700-7; 71322000-1

Lucrări de construcţii de campusuri
universitare; Servicii de proiectare tehnică
pentru construcţia de lucrări publice

licitatie deschisa

Contract

26,110,912.96 RON

26,110,912.96 RON

buget local

martie

iunie

Online

Andreea Negrau

28-Feb-2020

25

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 Amenajare accese auto si parcari zona Dimitrie
Cantemir-Theodor Aman-Stefan Luchian , LOT 2
Modernizare strada Luceafarului, LOT 3
Modernizare strada Aviatorilor Tronson cuprins
intre strada Nicolae Bolcas si Aviatorilor, Lot 4
Modernizare strada Pionierilor, Cod unic:
4230487/2020/25

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

3,336,571.10 RON

3,336,571.10 RON

buget local

martie

iunie

Online

Olimpia Horge

28-Feb-2020

26

Achizitionarea de echipamanente pentru spatii de
joaca, Cod unic: 4230487/2020/26

37535200-9

Echipament pentru terenuri de joacă

procedura simplificata

Contract

293,000.00 RON

293,000.00 RON

buget local

martie

mai

Online

Teodora Vaida

3-Mar-2020
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27

Achiziția de energie electrică pentru sistemul de
iluminat public din Municipiul Oradea, Cod unic:
4230487/2020/27

09310000-5

Electricitate

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

Contract

6,666,662.00 RON

8,888,730.00 RON

buget local

martie

mai

offline

Manuela Maghiar

16/3/2020

28

Executie lucrari aferente obiectivului "CRESTEREA
MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL CANTEMIR", Cod unic: 4230487/2020/28

45233140-2

Lucrări de drumuri

licitatie deschisa

Contract

44,530,323.33 RON

44,530,323.33 RON

POR 2014-2020

martie

mai

Online

Julieta Nicoara

27/3/2020

29

Elaborare documentatie tehnico-economice la faza
de proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire, proiect tehnic si detalii de executie,
asistenta tehnica din partea proiectantului pentru
obiectivul de investitie"Reabilitare Pasarela
Hobanata din betonarmat peste raul Crisul Repede
intre.str.Libertatii si Aleea Emanuil Gojdu, din
municipiul Oradea", Cod unic: 4230487/2020/29

71322000-1

Servicii de proiectare tehnica pentru
constructia de lucrari publice

licitatie deschisa

Contract

235,000.00 RON

235,000.00 RON

buget local

martie

iunie

Online

Andreea Negrau

27/3/2020

30

Achizitia serviciilor pentru intretinerea a 3 coridoare
verzi: LOT 1- Coridor Verde din str.Aurel Covaci in
cartierul Soarelui, Lot 2 - Coridor Verde din
str.Coriolan Pop in cartierul Veteranilor, Lot 3 Coridor Verde din str.Barcaului, si a serviciilor
pentru intretinerea si amenajarea Lot 4 - Parc 22
Decembrie din Municipiul Oradea, finalizata pentru
fiecare lot in parte, cu incheierea unui acord cadru
pe o perioada de 3 ani(2020-2023), Cod unic:
4230487/2020/30

77310000-6

Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

licitatie deschisa

Acord cadru

1,667,493.78 RON

1,667,493.78 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Andreea Negrau

30/3/2020

31

Achizitia prestarii serviciilor de dezinfectie a scarilor
aferente blocurilor de locuinte din cadrul asociatiilor
de proprietari din Municipiul Oradea, cod unic
4230487/2020/32

90921000-9

Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie

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

Contract

660,000.00 RON

660,000.00 RON

buget local

aprilie

iunie

offline

Manuela Maghiar

3-Apr-2020

32

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 DEALULUI, LOT 2 :
Modernizare strada MOVILITEI , LOT 3 :
Modernizare strada VALEA FRUMOASA, LOT 4 :
Modernizare strada DRUMUL HOTARULUI, LOT 5
Modernizare strada CIUCASULUI, LOT 6 :
Modernizare strada CANTARETULUI, cod unic
4230487/2020/32

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

16,117,055.83 RON

16,117,055.83 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Andreea Negrau

3-Apr-2020

33

Modernizarea Parcului Petofi (proiectare+executie) :
proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari si dotari

45000000-7 ; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

8,685,043.00 RON

8,685,043.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Julieta Nicoara

3-Apr-2020
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34

Amenajare parc si spatii publice in Cartierul
Tineretului (proiectare+executie) : proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie si lucrari si
dotari

45000000-7 ; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

3,127,623.00 RON

3,127,623.00 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Julieta Nicoara

3-Apr-2020

35

Modernizarea si refunctionalizare Parcului Cetatii
(proiectare+executie) : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

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

iulie

octombrie

Online

Julieta Nicoara

3-Apr-2020

36

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

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

iulie

octombrie

Online

Julieta Nicoara

3-Apr-2020

37

Alee de acces pietonala Gradina ZOO
(proiectare+executie) : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

357,878.00 RON

357,878.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Julieta Nicoara

3-Apr-2020

38

Amenajare scuar str. Vasile Alecsandri
(proiectare+executie) : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari si dotari

77310000-6

Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

licitatie deschisa

Contract

1,548,760.00 RON

1,548,760.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Julieta Nicoara

3-Apr-2020

39

Amenajare acces auto si spatii de parcare in zona
str.Traian Blajovici - Fagarasului – Islazului
(proiectare+executie) : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

14,077,600.00 RON

14,077,600.00 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Julieta Nicoara

3-Apr-2020

40

Modernizare calea Clujului, tronson giratie pasaj
peste CF intrare Osorhei - limita administrativa
Osorhei (proiectare+executie) : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

4,201,000.00 RON

4,201,000.00 RON

buget local

noiembrie

februarie 2021

Online

Mihaela Nastea

3-Apr-2020

41

Regenerare urbana-Amenajare parc zona str. Stefan
O. Iosif - Paunului- Alexandru. D. Xenopol
(proiectare+executie) : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

45000000-7; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

1,204,431.00 RON

1,204,431.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Mihaela Nastea

3-Apr-2020

42

Construire/prelungire strada Simion Bărnuțiu între
B-dul Decebal și strada Oneștilor (proiectare
+executie) : proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

1,445,298.00 RON

1,445,298.00 RON

buget local

noiembrie

februarie 2021

Online

Mihaela Nastea

3-Apr-2020

43

Reabilitare str. Aleea Emanuil Gojdu
(proiectare+executie) : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

1,506,350.00 RON

1,506,350.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Mihaela Nastea

3-Apr-2020

44

Reabilitare str. Spiru Haret (proiectare+executie) :
proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

358,887.00 RON

358,887.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Mihaela Nastea

3-Apr-2020

45

Reabilitare str. Teatrului (proiectare+executie) :
proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

1,859,091.00 RON

1,859,091.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Mihaela Nastea

3-Apr-2020

46

Reabilitare str. Episcop Mihai Pavel
(proiectare+executie) : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

4,854,130.00 RON

4,854,130.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Laslau Mihaela

3-Apr-2020

47

Reabilitare str. Jean Calvin (proiectare+executie) :
proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

639,772.00 RON

639,772.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Laslau Mihaela

3-Apr-2020

48

Reabilitare str. Arany Janos (proiectare+executie) :
proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

515,534.00 RON

515,534.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Laslau Mihaela

3-Apr-2020

49

Reabilitare str. Ion Luca Caragiale
(proiectare+executie) : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

508,552.00 RON

508,552.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Laslau Mihaela

3-Apr-2020

50

Reabilitare str. Samuil Micu Klein
(proiectare+executie) : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

605,447.00 RON

605,447.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Laslau Mihaela

3-Apr-2020

51

Reabilitare str.General Traian Mosoiu
(proiectare+executie) : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

1,016,896.00 RON

1,016,896.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Laslau Mihaela

3-Apr-2020

52

Iluminat arhitectural -Biserica Sfantul Ladislau :
proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari

31527200; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

149,159.00 RON

149,159.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Teodora Vaida

3-Apr-2020
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53

Iluminat arhitectural Casa Deutsch din strada V.
Alecsandri nr. 4 : proiectare (PAC+PT, asistenta din
partea proiectantului pe timpul executiei lucrarilor)
si executie lucrari

31527200; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

74,936.00 RON

74,936.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Teodora Vaida

3-Apr-2020

54

Iluminat arhitectural al cladirii Casa Roth – strada
Vasile Alecsandri nr. 3 : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

31527200; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

78,925.00 RON

78,925.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Teodora Vaida

3-Apr-2020

55

Iluminat arhitectural al cladirii Casa Darvas-La
Roche : proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari

31527200; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

82,944.00 RON

82,944.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Teodora Vaida

3-Apr-2020

56

Iluminat arhitectural al cladirii situate pe strada
Iosif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii : proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari

31527200; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

139,330.00 RON

139,330.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Teodora Vaida

3-Apr-2020

57

Iluminat arhitectural Sinagoga Sion : proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari

31527200; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

178,432.00 RON

178,432.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Teodora Vaida

3-Apr-2020

58

Iluminat arhitectural Casa Venetiana -Parcul Traian
nr.1 : proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari

31527200; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

159,085.00 RON

159,085.00 RON

buget local

noiembrie

februarie 2021

Online

Teodora Vaida

3-Apr-2020

59

Iluminat arhitectural Imobil V. Alecsandri nr. 11 :
proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari

31527200; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

74,361.00 RON

74,361.00 RON

buget local

noiembrie

februarie 2021

Online

Teodora Vaida

3-Apr-2020

60

Iluminat arhitectural Pod Dacia : proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari

31527200; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

448,000.00 RON

448,000.00 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Teodora Vaida

3-Apr-2020

61

Iluminarea LED a trecerilor de pietoni
nesemaforizate (proiectare+executie) : proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari

31527200; 71220000-6

Iluminat exterior; Servicii de proiectare
arhitecturala

procedura simplificata

Contract

431,000.00 RON

431,000.00 RON

buget local

noiembrie

februarie 2021

Online

Teodora Vaida

3-Apr-2020

62

Copertina pasaj subteran (pietonal) Magheru
(proiectare+executie) : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

39522120-4; 45421144-5;
71322000-1

Copertine; Lucrari de instalare copertine;
Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

procedura simplificata

Contract

346,945.00 RON

346,945.00 RON

buget local

noiembrie

februarie 2021

Online

Olimpia Horge

3-Apr-2020

63

Copertina pasaj subteran (pietonal) Magazinul
Crisul (proiectare+executie) : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

39522120-4; 45421144-5;
71322000-1

Copertine; Lucrari de instalare copertine;
Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

procedura simplificata

Contract

288,616.00 RON

288,616.00 RON

buget local

noiembrie

februarie 2021

Online

Olimpia Horge

3-Apr-2020

64

Reabilitare str. Adevarului
: proiectare (PAC+PT, asistenta din partea
proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si
executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

11,095,000.00 RON

11,095,000.00 RON

buget local

noiembrie

februarie 2021

Online

Mihaela Nastea

3-Apr-2020

65

Achizitia serviciului de iluminat public : Achizitia
serviciului de iluminat public, pentru activitățile
de exploatare, întreținere, reparații și
modernizare a sistemului de iluminat public,
precum și verificarea/repararea,
montarea/demontarea ornamentelor de iluminat
festiv pentru sărbători în Municipiul Oradea.

50232100-1

Servicii de întreţinere a iluminatului public

procedura simplificata

Contract

157,500.00 RON

157,500.00 RON

buget local

septembrie

noiembrie

Online

Olimpia Horge

3-Apr-2020

66

Modernizare str. Fagarasului tronson T. Blajoviciparcare Universitatea Oradea : proiectare (PAC+PT,
asistenta din partea proiectantului pe timpul
executiei lucrarilor) si executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

2,260,830.00 RON

2,260,830.00 RON

buget local

noiembrie

februarie 2021

Online

Andreea Negrau

3-Apr-2020

67

Pod peste paraul Peta intre str. Fagarasului-drum
acces spre Colegiul Partenie Cosma : proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari

45221111-3; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

1,100,000.00 RON

1,100,000.00 RON

buget local

noiembrie

februarie 2021

Online

Andreea Negrau

3-Apr-2020

68

Modernizare str. Episcop Vasile Coman : proiectare
(PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe
timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari

45233140-2; 71322000-1

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

licitatie deschisa

Contract

1,461,650.00 RON

1,461,650.00 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Andreea Negrau

3-Apr-2020

69

Reabilitare pasarela hobanata din beton armat
peste raul Crisul Repede intre str. Libertatii si alea
Emanoil Gojdu : executie lucrari

45221113-7;

Lucrări de construcţii de pasarele pentru
pietoni;

licitatie deschisa

Contract

3,983,378.99 RON

3,983,378.99 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Andreea Negrau

3-Apr-2020

70

Achizitie privind serviciile de amenajare, întretinere
si executare a lucrarilor specifice spatiilor verzi si
domeniului public din Municipiul Oradea : 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 de 3 ani
pentru fiecare lot in parte: Lotul 1 – Sector 1, Lotul 2
– Sector 2, Lotul 3 – Sector 3 Lotul 4- Sector 4

77310000-6

Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

licitatie deschisa

Acord cadru

6,000,000.00 RON

6,000,000.00 RON

buget local

IULIE

octombrie

Online

Julieta Nicoara

3-Apr-2020
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71

Achizitie privind serviciile pentru intretinerea si
amenajarea a 2 parcuri din Municipiul Oradea :
Achizitie privind serviciile pentru intretinerea si
amenajarea a 2 parcuri din Municipiul Oradea: Parc
22 decembrie parc Salca I

77310000-6

Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

licitatie deschisa

Contract

712,024.22 RON

712,024.22 RON

buget local

MAI

august

Online

Andreea Negrau

3-Apr-2020

72

Achizitia serviciului de salubrizare pentru prestarea
activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si
tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea :
Furnizarea serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie,
deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul
Oradea

90921000-9; 90923000-2

Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie;
Servicii de deratizare

licitatie deschisa

Contract

2,000,000.00 RON

2,000,000.00 RON

buget local

IULIE

octombrie

Online

Mihaela Nastea

3-Apr-2020

73

achizitii publice a serviciilor de carantinare
constand in cazare conform prevederilor art 2 lit a
din HG 201/2020 privind aprobarea normelor
metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru
carantină şi luarea unor măsuri în domeniul
sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii
pentru personalul medico-sanitar implicat în
tratarea pacienților cu COVID-19 prevazut la art 1
alin 5 din HG 395/2016 - personal medico-sanitar
care interacţionează cu pacienţi şi care optează
pentru o formă de cazare în afara domiciliului după
programul de lucru cod unic 4230487/2020/72

55110000-4

Servicii de cazare la hotel

negociere fara publicare
in baza art.104,aln.1, lit.c
din Legea 98/2016

Contract

3,091,200.00 RON

3,091,200.00 RON

buget local

aprilie

aprilie

offline

Manuela Maghiar

9-Apr-2020

Director Directia Economica

Director Adj.Directia Economica

Sef Serviciu Juridic Contencios

Sef Serviciul Achizitii Publice

Consilier Achizitii Publice

Eduard Florea

Simona Vlad

Marc Oltea Diana

Manuela Maghiar

Mihaela Nastea
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