ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANTA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECȚIA LOGISTICĂ
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
Anunț publicitate
privind achiziția directa având ca obiect ”Analiza de risc în exploatare pentru spațiile
de joacă din municipiul Constanța”
Tip anunț: Achiziție directă
Denumirea achiziție: Serviciul privind analiza de risc în exploatare pentru spațiile de
joacă din municipiul Constanța
Cod CPV: 71317000-3 - Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in
controlul riscurilor
Descrierea contractului:
Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul privind
Analiza de risc în exploatare pentru spațiile de joacă din municipiul Constanța.

Beneficiul anticipat atât pe termen scurt cât și pe termen lung îl
constituie exploatarea în condiții de siguranță a locurilor de joacă din
municipiul Constanța.
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini nr.
207544/19.10.2021, astfel încât informațiile din oferta depusă să permită
identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din
caietul de sarcini atașat prezentului anunț.
Oferta financiară se va prezenta conform Cap.VI , punctul 6.1. din caietul de
sarcini nr. 207544/19.10.2021.
Cantitate - analize de risc pentru 51 de locații
Valoarea estimata: 117.300 lei fără TVA.
Durata contractului: 3 luni de la semnarea acestuia de către ambele părţi.
Valabilitate ofertă: 45 de zile.
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini nr.
207544/19.10.2021.
Tpiul achiziției: servicii
Condiții participare: Prestatorul trebuie să 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.
Documentul justificativ este Certificatul constatator emis de Oficiul Național al
Registrului Comerțului, din care să rezulte că serviciile ce fac obiectul contractului au
corespondent în codul CAEN menționat în certificatul constatator (copie lizibilă) sau,
pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise în 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: 12.11.2021
Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor,
pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au
obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei
municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări,
dacă va fi cazul.
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 12.11.2021

