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DIRECȚIA LOGISTICĂ 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

 

 

Anunț publicitate privind achiziția directă  

având ca obiect   

Serviciul de ”Întreținere coronament vegetație arboricolă și secționare arbori” din 

municipiul Constanța 

 

Tip anunț: Achiziție directă 

 

Denumirea achiziției: Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze Serviciul 

de ”Întreținere coronament vegetație arboricolă și secționare arbori” din municipiul 

Constanța. 

 

Coduri CPV: 77211400-6 – Servicii de tăiere a arborilor 

 

Valoarea estimată: 134.640 lei fără TVA 

 

Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate admisibile 

(care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante specificate în anunț). 

 

Condiții de participare – operatori economici: 

A.Operatorul economic 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. Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Național al 

Registrului Comerțului cu informații actualizate la momentul prezentării.  

 

B.Oferta depusă se va compune din: 

 

1.Propunerea tehnică - se va elabora cu respectarea tuturor cerințelor precizate de 

autoritatea contractantă în prezentul anunț și în caietul de sarcini nr. 149012/18.07.2022, 

întocmindu-se conform indicațiilor de la Capitolul XI, pct 11.2 Modul de prezentare a 

propunerii tehnice din caietul de sarcini, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării 

corespondenței ofertei tehnice cu solicitările impuse prin documentație; 

 

2.Propunerea financiară – se va prezenta în lei, fără TVA (TVA-ul va fi evidențiat distinct) 

și se va elabora cu respectarea tuturor cerințelor precizate de autoritatea contractantă în 

prezentul anunț și în caietul de sarcini nr. 149012/18.07.2022, la Capitolul XI pct 11.1 

Modul de prezentare a propunerii financiare din caietul de sarcini (tarife unitare, 

operațiuni, cantități) 

 

• Termen limită pentru depunerea/transmiterea ofertelor, pe adresa de email 

achizitiipublice@primaria-constanta.ro: 04.08.2022 ora: 23:59.  

 

• Ofertele care depășesc ca dimensiune capacitatea unui singur e-mail, se vor împărți și 

transmite prin email-uri succesive, precizând acest aspect, motivat de faptul că instituția 

noastră nu are acces la modalitatea de descărcare a documentelor primite prin ”we 

transfer”. 

• Informații suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă 

cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț pe adresa de E-mail: 

achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 

 
• Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe 

adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 
• Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța 

(Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și 
finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. 

 
• 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).  
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