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Anunț publicitate privind : Serviciul de consultanță în domeniul evaluării 
 
Tip anunț: Achiziție directă 
Denumirea achiziție: Serviciul de consultanță în domeniul evaluării 
 

CPV: 79419000-4-servicii de consultanta in domeniul evaluarii 
 
Descrierea contractului:  

   Obiectul contractului consta in prestarea serviciului de consultanta in domeniul evaluarii, 
dupa cum urmează: 

a. Întocmire de obiecțiuni la rapoarte de actualizare cu indici de inflaţie sume primite cu titlu 
de despăgubiri 

b. Formularea de obiecțiuni la rapoarte de expertiză având ca obiect stabilirea valorii de 
circulaţie a imobilelor, evaluare imobiliara aferenta unei perioade determinate (actiuni in 
constatare, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 165/2013, etc.) 

c. Elaborare lucrări ce apar în mod incidental în activitatea Primăriei, lucrări ce necesită 
cunoștințe de specialitate in domeniul evaluarii imobiliare. 

Propunerea tehnică  va fi elaborată în conformitate cu cerințele prevăzute în caietul de 
sarcini nr. 192147/07.10.2019 atasat.  
  Propunerea financiară va cuprinde costul total al serviciului, exclusiv taxa pe valoarea 
adăugată, care va fi evidențiată distinct. Prețul este ferm pe toată perioada derulării contractului. 
Propunerea financiara va fi elaborată conform tabelului din caietul de sarcini Cap 7.1. 

Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de 
rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de 
anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care 
fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie 
lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului 
Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate 
cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca 
persoană fizică/juridică(copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). 
 
Valoarea estimată fără TVA: 42.050,00 Lei fără TVA  
 
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini anexat. 
 
Condiții participare: Conform caietului de sarcini anexat. 
 
Criterii adjudecare: Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut. 
 
Termen limită primire oferte: 25.10.2019 
 
Informații suplimentare:  
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din 
prezentul anunț și al caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-
constanta.ro până la data de 25.10.2019. 
  Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 23.10.2019 pe 
adresa de e-mail andreea.apostol@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: Achizitia “Serviciului de consultanță în domeniul evaluării”. 
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