
 
Tip contract: Contract de achiziție publică de servicii 
 
 

Denumire achiziție: Achiziția serviciului privind responsabilul cu supravegherea și 
verificarea tehnică a instalației – ascensoare, aferente obiectivului de investiții “Construire 

parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino – Albatros”. 

 
CPV: 71356100 
 
 
Descrierea contractului: Achiziția serviciului privind responsabil cu supravegherea și verificarea 
tehnică a instalației – ascensoare, aferente obiectivului de investiții “Construire parcare 
multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, zona Cazino – Albatros”.  
 
Valoarea estimată fără TVA: = 3.831,60 lei, fără TVA 
 
 
Condiții 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 privind responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică 

a instalației – ascensoare este de 12 luni de la data semnării contractului de ambele părți 
 
Condiții participare: Prestatorul ce asigură serviciul privind responsabil cu supravegherea și 
verificarea tehnică a instalației – ascensoare, ce face obiectul Caietului de sarcini privind 
serviciul privind responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalației – ascensoare, 
va avea o echipă de specialişti autorizaţi cu drept să desfăşoare activitatea de responsabil cu 
supravegherea și verificarea tehnică a instalației – ascensoare  

  
Criterii adjudecare: Atribuirea contractului de achiziție 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: 03.03.2017, ora 15.00 
 
 
 

Informatii suplimentare:  
Caietul de sarcini nr. 14550/07.02.2017 va fi atașat anunțului și pe site-ul instituției 
www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achizitii Publice\Anunțuri achiziții publice și finanțări 
nerambursabile. Oferta va fi transmisă până la data de 03.03.2017, ora 15.00, în original, la 
adresa Primăria Municipiului Constanța, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 28,  în atenția 
Serviciului Drumuri și Iluminat Public, persoană de contact d-na Mihaela Pătruțoiu, tel: 0241 
488 169, email: maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro 


