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DIRECȚIA ACHIZITII PUBLICE 
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
 

 
Anunț publicitate 

privind achiziția directa având ca obiect Serviciul de dirigenţie de şantier aferent 

obiectivului de investiţii: „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu 
program prelungit Mugurel, Constanța” COD SMIS 129222 

 

 
Tip anunț: Achiziție directă 
 

Denumirea achiziție: Achiziția serviciului de dirigenţie de şantier aferent 

obiectivului de investiţii: „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu 
program prelungit Mugurel, Constanța” COD SMIS 129222 
 

Cod CPV: 71520000-9- Servicii de supraveghere  a lucrarilor 

 

Descrierea contractului:  
 

Serviciul de dirigenție constă în activitatea de dirigenţie de şantier în domeniile 
autorizate necesare pentru urmărirea și verificarea de specialitate a execuţiei corecte 
a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii , în conformitate cu proiectului tehnic, 

detaliile de execuție și caietele de sarcini, cu autorizația de construire, oferta 
adjudecată și reglementările legale în vigoare. 

Lucrările ce fac obiectul serviciului sunt cele prevăzute în Proiectul Tehnic, anexă 
la prezentul caiet de sarcini care va fi pus la dispoziția prestatorului anterior începerii 
lucrărilor, împreună cu Autorizația de construire și documentația anexă.  

Oferta se va intocmi conform Cap.9 Modul de prezentare al ofertei din cadrul 
caietului de sarcini nr. 49181/12.03.2021. 
         In vederea întocmirii ofertei pentru serviciul  mentionat anterior,prestatorul va respecta in 
totalitate cerintele caietului de sarcini, precum si anexelor atasate prezentei. De asemenea, 
informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței 
cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse . 

 

Valoarea estimată: 72.000 lei fără TVA 
 
Durata contractului: 18 luni, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata de 

implementare a proiectului. 
 

Valabilitate ofertă: 60 de zile. 
 
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 

49181/12.03.2021. 
 

Condiții participare: 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) 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. 
 



Criterii adjudecare: Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai 

scăzut. 
 

Termen limită primire oferte: 11.05.2021 
 
Informații suplimentare:  

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferta cu 
respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa 

de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 11.05.2021 
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