Tip contract: Contract de achizitie publica de servicii
Denumirea achizitie: Achizitia serviciului de dirigenţie de şantier pentru urmărirea lucrărilor de
execuție a 22 străzi din municipiul Constanța aferente obiectivului de investiţii „Elaborare SF/ DALI,
expertiza tehnică, PT, DDE, DTAC, inclusiv execuţie pentru străzi din municipiul CONSTANŢA’’

CPV: 71520000 Servicii de supraveghere a lucrarilor
Descrierea contractului: Achizitia serviciului de dirigenţie de şantier pentru urmărirea lucrărilor de execuție a 22
străzi din municipiul Constanța aferente obiectivului de investiţii „Elaborare SF/ DALI, expertiza tehnică, PT,
DDE, DTAC, inclusiv execuţie pentru străzi din municipiul CONSTANŢA’’ cu respectarea prevederilor din
Caietul de sarcini privind serviciul de dirigentie.
Valoarea estimata fara TVA: = 53.184 lei fără TVA
Conditii contract: Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia
românească, cad în sarcina prestatorului, de a le respecta şi aplica în totalitate.
Durata pentru realizarea serviciului de dirigentie se va derula începând de la data emiterii primului ordin de
începere pentru execuție lucrări și se va termina odată cu încheierea procesului verbal de recepție la
terminarea lucrărilor pentru ultima stradă, cu respectarea duratelor din graficele ofertate pentru serviciul de
dirigenție.
Conditii participare: Prestatorul pentru asigurarea serviciului de specialitate ce face obiectul Caietului de
sarcini privind serviciul de dirigentie va avea o echipă de specialişti autorizaţi cu drept să desfăşoare
activitatea de dirigenţie de şantier în domeniul autorizat respectiv :
1) Construcţii drumuri şi poduri;
Nota: Orice specializare suplimentară sau personal necesar pentru îndeplinirea contractului şi asigurarea
respectării tuturor prevederilor legale cu privire la activitatea de urmărire şi verificare a execuţiei lucrărilor,
asigurarea siguranţei în exploatare a construcţiilor, este în responsabilitatea exclusivă a prestatorului, fără
plată suplimentară.
Criterii adjudecare: Atribuirea contractului de achizitie se va face pe baza criteriului “pretul cel mai
scazut”, cerintele impuse prin caietul de sarcini si prezentul anunt de participare fiind considerate
cerinte minimale si obligatorii pe care trebuie sa le îndeplineasca oferta.
Termen limita primire oferte: 24.08.2016, ora 15.00

Informații suplimentare:
Caietul de sarcini nr. 111516/05.08.2016 poate fi obținut de la sediul Primăriei municipiului Constanța din
Str. Mihail Kogălniceanu, nr.28, Serviciul Drumuri și Iluminat Public, persoană de contact Mihaela Pătruțoiu,
tel: 0241.488.169/ 0722.326.720, email: maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro
Oferta va fi transmisă până la data de 24.08.2016, ora 15.00, în original, la adresa Primăria Municipiului
Constanța, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.28, în atenția Serviciului Drumuri și Iluminat Public

