
Anunț publicitar 

Privind achiziționarea serviciului  de elaborare studiu de teren (studiu 
geotehnic) aferent obiectivului de investiții „Restaurarea Muzeului de 

Artă Populară, Constanța” 
 
 

 
 

 
Denumire achiziție – Achiziționarea serviciului  de elaborare studiu de teren 
(studiu geotehnic) aferent obiectivului de investiții „Restaurarea Muzeului de Artă 

Populară, Constanța”. 
 

Valoarea estimata fără TVA –9500  lei  
 
Descriere contract – Obiectul contractului este – Achiziționarea serviciului  de 

elaborare studiu de teren (studiu geotehnic) aferent obiectivului de investiții 
„Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”, ce are ca scop reabilitarea, 

consolidarea și restaurarea imobilului. 
 

Condiții contract – Condițiile tehnice și de calitate, conform prescripțiilor 
tehnice și normativelor din legislația românească și europeană în vigoare cad în 
sarcina ofertanților de a le respecta și aplica în totalitate. Prestatorul răspunde de 

asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse de legislația în 
vigoare. 

Elaborarea studiului geotehnic se va realiza în 20 zile calendaristice de la data 
înscrisă în Ordinul de începere.  
Documentația elaborată se va preda în 3 exemplare în format tipărit și un 

exemplar în format electronic ( CD) și va cuprinde : Memoriu tehnic, Studiul 
geotehnic avizat la exigența A.f. de către un verificator atestat, conform 

legislației în vigoare. 
Se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de ambele părți. 
La întocmirea documentației privind lucrările ce fac obiectul serviciului se va 

respecta legislația specificată în domeniu, modificată, actualizată și completată. 
Orice modificare ce apare ca necesară pe parcursul derulării proiectului se va 

realiza fără costuri suplimentare. 
Drepturile de autor vor fi transferate odată cu plata serviciului prestat. 
 

 
Condiții participare –Ofertanții trebuie să demonstreze că:  

a)nu se încadrează în prevederile art. 164,165 si 167 din Legea 98/2016 și va 
prezenta o declarație pe propria răspundere; 
b) obiectul de activitate este corespunzător obiectului contractului; Pentru 

îndeplinirea obligațiilor ce decurg din obiectul serviciului ce urmează a fi prestat, 
persoanele fizice/juridice trebuie să aibă capacitate tehnică, respectiv personal 

de specialitate atestat în domeniu și să respecte prevederile legale, normele și 
normativele în vigoare. 
 

Criterii adjudecare – Ofertanții ale căror ofertă nu îndeplinesc una sau mai 
multe din criteriile stabilite de AC prin caietul de sarcini, vor fi respinși . 

Termen limită– 31.08.2016. 
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Informații suplimentare-  Caietul de sarcini, anunțul publicitar complet și 

formularul de ofertă  pot  fi obținute  de pe site-ul Primăriei de la adresa 
www.primaria–constanta.ro.   

 
Ofertanții care îndeplinesc condițiile de participare și cerințele minime din caietul 
de sarcini, vor depune propunerea financiară  până la  data de 31.08.2016, ora 

14.00  la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51,camera 18 – 
Serviciul Management Documente , in atenția Direcției Tehnic - Achiziții., și pe 

adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro.Ulterior la data la care 
ofertantul va fi notificat în SEAP , își va depune oferta fermă însoțită de toate 
celelalte documente la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, 

nr.51,camera 18 – Serviciul Management Documente , in atenția Direcției Tehnic 
- Achiziții., și pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro.  

 
ATENȚIE – Conform art. 43 alin (1 )si  (3) din HG 395/2016, “ Autoritatea 
contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în 

măsura în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 
pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege…….În cazul în care 

autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, 
serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că prețul 

postat de operatorii economici pentru obiectul achiziției este mai mare decât 
prețul pieței sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la 
catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziția de la 

orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă.” 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Red. 2 exp 
2/2 

http://www.primaria–constanta.ro/
mailto:primarie@primaria-constanta.ro
mailto:primarie@primaria-constanta.ro

