
  

Anunț achiziție: 
Serviciul de expertiza tehnica a taluzului din zona lucrarilor de viabilizare a 

terenurilor aferente blocurilor ANL str. Brizei 

 
Tip anunț : Achiziție directă 

Tip contract: Servicii 
Denumire achiziție: Serviciul de expertiza tehnica a taluzului din zona 
lucrarilor de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL str. Brizei 

 
Cod CPV: 

71319000 – Serviciul de expertiza tehnica 
Descriere achiziției:   
Ca urmare a faptului că în zona lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor 

ANL, str. Brizei și adiacent acestora, a cedat taluzul pe o suprafață de aproximativ 
S=950 mp, sub forma unor ravinări, care ulterior, după fiecare ploaie au favorizat 

apariția fenomenului de alunecare de teren în zonă, este necesar și oportun luarea 
unor măsuri de punere în siguranță a acestora.  
În acest sens Primăria municipiului Constanta intenționează să achiziționeze un 

contract pentru întocmirea unei Expertize tehnice. 
Valoarea estimată fără TVA: 98.000,00Lei fără TVA  

Durata contractului: 25 zile lucrătoare 
Condiții achiziție: cu respectarea caietului de sarcini nr. 113546/10.06.2019, oferta 
financiară va cuprinde costul aferent serviciului contractat, precum si durata de 

realizare a acestuia, inclusiv taxa pe valoare adugata, care va fi evidentiata distinct. 
Oferta tehnică va fi elaborata conform tuturor cerintelor din caietul de sarcini nr. 

113546/10.06.2019 și va fi însoțită de Certificat ONRC din care să rezulte obiectul de 
activitate corespunzător obiectului contractului. Termenul minim de valabilitate al 
ofertei este de 60 zile. 

 
Condiții participare: cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini nr. 
113546/10.06.2019. 

 
Criterii de adjudecare: atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai 

scăzut”  
 
Data afișării anunț: 23.08.2019 

Data limită primire oferte: 29.08.2019, ora 23:59  
 

Modalitate desfășurare: 
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform 

prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro; Număr 
telefon contact: 0241.488.157. 
Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pana la data de 27.08.2019 

pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .  
Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii 

contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis 
nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice, 
Cu menţiunea: Serviciul de expertiza tehnica a taluzului din zona lucrarilor de 

viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL str. Brizei 
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