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                                      Anunt de participare nr. 133714/23.09.2016 

 

Tip contract: Contract de achiziție publică de servicii  

Denumirea achizitie: Achiziția serviciului de asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de 

investiţii ,,Reparaţii capitale şi modernizarea pasajului Cumpenei” 

 

 Servicii de asistenţă tehnică 

CPV: 71241000-9 

Descrierea contractului: Achizitia serviciului de asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de 

investiţii ,,Reparaţii capitale şi modernizarea pasajului Cumpenei” cu respectarea prevederilor din Caietul de 

sarcini  

          Se poate aprecia valoarea estimată a serviciului, astfel calculat: 35,569 lei/om/ora x 
6ore/zi/luna x 21zile/lună x 12 luni = 53.780,3 lei fără TVA. 
 

 

Condiții contract: Emiterea de soluții tehnice / dispoziţii de şantier / clarificări legate de aplicarea proiectului în 

concordanță cu situaţia din teren, fără a schimba soluția tehnică din Proiectul tehnic aprobat şi indicatorii 

tehnico-economici aprobaţi;   

Durata pentru realizarea serviciului de asistența tehnică din partea proiectantului este egală cu durata de 

execuție a lucrărilor de 12 luni de la data prevazută în Ordinul de începere. 

 

Condiții participare: Ofertanții trebuie să demonstreze că : a) nu se incadreaza în prevederile art.164,165 si 167 

din legea 98/2016 și va prezenta o declaratie pe propria răspundere; b) obiectul de activitate este corespunzător 

obiectului contractului  ( se va prezenta certifate constatator ORC); Pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg 

din obiectul serviciului ce urmează a fi prestat , persoanele fizice/juridice trebuie să aiba capacitate tehnică, 

respectiv personal de specialitate atestat în domeniu, și să respecte prevederile legale, normele și normativele 

în viguare;     

Nota: Orice specializare suplimentară sau personal necesar pentru îndeplinirea contractului şi asigurarea 

respectării tuturor prevederilor legale cu privire la activitatea prestată se va face fără plată suplimentară. 

Criterii adjudecare: Atribuirea contractului de achizitie se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”, 

cerințele impuse prin caietul de sarcini și prezentul anunț de participare fiind considerate cerințe minimale și 

obligatorii pe care trebuie să le îndeplineasca oferta.  

Termen limită primire oferte: 27.09.2016, ora 12.00. 

Informații suplimentare: 

Caietul de sarcini nr. 121898/01.09.2016, poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanța din 

Bd. Tomis, nr. 51, etaj II, camera 226 - Serviciul Tehnic-Investitii, persoana de contact Diaconu Viorel - nr. 

tel:0241/488123, e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro cat si de pe site-ul instituției www.primaria-

constanta.ro, la rubrica Achizitii Publice. Oferta va fi transmisă pană la data de  27.09.2016, ora 12.00, în 

original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51, camera 18- în atenția Serviciului Tehnic-

Investiții. 

 

 

 

 

Red 2ex. 


