
      
Anunț achiziție: 

 
Achiziția serviciilor de supervizare a lucrărilor prin diriginţi de şantier pentru 

obiectivul de investiţii  
„Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa” 

 

 
Tip anunț: Achiziție directă 

 
Tip contract: Serviciu 
 

Denumire achiziție: Serviciul de supervizare a lucrărilor prin diriginţi de şantier 
pentru obiectivul de investiţii „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a 

municipiului Constanţa” 
 
Cod CPV: - 71520000-9 – servicii de supraveghere a lucrărilor 

 
Valoarea estimată fără TVA:  131.700,00  lei fără TVA  

 
Durata de finalizare a serviciului: Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor 
de execuţie, de la data emiterii primului ordin de începere, pana la încheierea 

procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate, adică 18 luni, adică 
540 zile calendaristice şi se calculează de la data prevăzută în primul ordin de 

începere. 
 

Condiții achiziție: cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 
42972/02.03.2020. 
 

Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de 
activitate corespunzător obiectului contractului.  
 

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile. 
 

Condiții participare: cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 
42972/02.03.2020. 
 

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

 
Data afișării anunț: 29.04.2020 
 

Data limită primire oferte: 15.05.2020, ora 23:59  
 

Modalitate desfășurare: 
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului 
anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro. 

 

mailto:nilghiun.manea@primaria-constanta.ro


Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, până la data de  
11.05.2020 pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro .  

 
Ofertantul a carui ofertă va fi declarată 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 supervizare a lucrărilor prin diriginţi de şantier 

pentru obiectivul de investiţii  „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală 
a municipiului Constanţa”. 
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