ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANTA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECȚIA ACHIZITII PUBLICE
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
Anunț publicitate
privind achiziția directa având ca obiect Serviciului de dirigenție de șantier pentru
urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 15 drumuri din
mun. Constanța, din cadrul obiectivului "Lucrări de investiții drumuri
publice/alei/trotuare din cartierele Baba Novac, Palazu Mare și bd. Mamaia din mun.
Constanta"
Tip anunț: Achiziție directă
Denumirea achiziție: Achiziția serviciului de dirigenție de șantier pentru
urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 15 drumuri din
mun. Constanța, din cadrul obiectivului "Lucrări de investiții drumuri
publice/alei/trotuare din cartierele Baba Novac, Palazu Mare și bd. Mamaia din mun.
Constanta"
Cod CPV: 71520000-9- Servicii de supraveghere a lucrarilor
Descrierea contractului:
Obiectul serviciului îl
Constanța a serviciului
construcții, reparare și
obiectivului „Lucrări de

constituie achiziționarea de către Primăria Municipiului
de dirigenție de șantier pentru urmărirea lucrărilor de
ranforsare a 15 drumuri din mun. Constanța ,din cadrul
investiții drumuri publice/alei/trotuare din cartierele Baba
Novac, Palazu Mare și bd. Mamaia din mun. Constanta".
Cerinţe privind personalul: Prestatorul, pentru asigurarea serviciului de
specialitate ce face obiectul prezentului Caiet de sarcini, va nominaliza 2 (doi)
specialisti autorizați cu drept să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier în
domeniul autorizat „Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu”.
Pentru specialiștii nominalizați se vor prezenta autorizațiile/legitimațiile vizate la zi.
Orice specializare sau personal suplimentar, necesar pentru îndeplinirea
contractului și asigurarea respectării tuturor prevederilor legale cu privire la
activitatea de urmărire și verificare a execuției lucrărilor, asigurarea siguranței în
exploatare a construcțiilor, este în responsabilitatea exclusivă a prestatorului, fără
plată suplimentară.
Să asigure personalul necesar urmăririi și verificării lucrărilor, având
specializările și autorizările prevăzute de legislație, pentru lucrările ce fac obiectul
prezentului Caiet de sarcini.
Sa facă dovada relatiei juridice cu specialistii autorizați în dirigentie de santier,
domeniul lucrări de drumuri: fie prin resurse proprii (contract de munca sau revisal),
fie prin externalizare (aranjamente contractuale, însoțite de declarații de
disponibilitate).
Oferta se va intocmi conform Cap.6 Modul de prezentare al ofertei din cadrul
caietului de sarcini nr. 65774/05.04.2021.
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: 108.822,04 lei fără TVA

Durata contractului: Durata serviciului de dirigenție este egala cu durata de
execuție a lucrărilor, distinct pentru fiecare stradă, prevăzută în graficul de execuție a
lucrărilor. Serviciul de dirigenție de șantier se va derula începând de la data emiterii
primului ordin de începere pentru prima stradă și pana la data incheierii ultimului
proces verbal de receptie la terminarea lucrarii, cu respectarea duratelor din graficele
ofertate pentru serviciul de dirigenție.
Cumulul duratelor de execuție prevăzute în Ordinele de începere, nu va depași
durata de execuție a lucrărilor.
Contractul se consideră terminat după încheierea procesului-verbal de recepţie
finală la terminarea perioadei de garanţie a lucrărilor, conform alin (3), art. 7, cap. I
din legea 10/1995.
Valabilitate ofertă: 60 de zile.
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. nr.
65774/05.04.2021.
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: 12.05.2021
Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor,
pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.
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 12.05.2021

