
 

 
 

 
 

Anunț publicitate  
privind achiziția directă a  

”Expertizei tehnice la obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea  
şi dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru»” 

 
 
Tip anunț: Achiziție directă 
 
Denumirea achiziției: Expertiză tehnică la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru” 
 
Cod CPV: 71319000-7 Servicii de expertiză; 
 
Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie achiziţia expertizei tehnice la 
obiectivul de investiţii ”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae 
Rotaru, Constanţa” pentru identificarea/evaluarea clară atât a lucrărilor care au fost executate în 
temeiul prevederilor contractuale, cât și a celor rămase de executat pentru care este necesară 
luarea unor măsuri de finalizare. Suprafaţă construită desfăşurată propusă 8.009,40 mp, conform 
caietului de sarcini nr. 189800 din 02.10.2019 (atașat). 
 
Valoarea estimată fără TVA: 96.800,00 lei fără TVA. 
 
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat.  
 
Condiții participare: Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat. Ofertantul  
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 și 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 lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul). 
 
 
Criterii adjudecare: Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului prețul cel mai scăzut. 
 
Durata contractului: 45 zile. 
 
Termen limită primire oferte: 29.10.2019 ora 23:59 
 
Informații suplimentare:  
Ofertanții, anterior întocmirii Ofertei tehnice şi pentru o corectă informare, vor vizita 
amplasamentul situat pe strada Ion Corvin nr 2, împreună cu dirigintele de şantier S.C.Cinemax 
S.R.L. la o dată prestabilită (cel puţin cu 24 ore înainte).  
Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 24.10.2019 ora 16:00 
pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 
 
Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 
  
 
 


