
Tip contract: Achizitia contract de achizitie serviciul de dirigenţie de şantier
Denumirea achizitie: Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei  lucrărilor
aferente branşamentelor electrice obiectiv de investiţii “Black Sea Bike – Diversification of the
tourism services in Constanta – Balchik cross border region by bike – BSB”

CPV: 71520000-9- Servicii de supraveghere a lucrarilor.

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie Achizitia serviciului de dirigenţie de şantier
pentru urmărirea execuţiei  lucrărilor aferente branşamentelor electrice obiectiv de investiţii
“Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanta – Balchik cross border region
by bike – BSB”cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini privind serviciul de dirigentie
Valoarea estimata fara TVA: = 2.520 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 executiei lucrarilor: 10 de zile calendaristice de la data emiterii Ordinului de
începere.

Conditii participare: Prestatorul pentru asigurarea serviciului de specialitate ce face obiectul
Caietului de sarcini privind serviciul de dirigentie va  avea specialist cu drept să desfăşoare
activitatea de dirigenţie de şantier în domeniul:
 reţele electrice;

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 prezentul anunt de participare fiind considerate cerinte minimale si obligatorii
pe care trebuie sa le îndeplineasca oferta.
Termen limita primire oferte: 13.05.2016, ora 14.00

Informatii suplimentare:
Caietele de sarcini, Memoriile Tehnice, plansele , listele de cantitati de lucrari pot fi obtinute de la sediul
Primariei Municipiului Constanta din Bd. Tomis, nr.51, etaj II, camera 226 -Serviciul Tehnic-Investitii,
persoana de contact Tudoran Razvan - nr. tel:0241/488123, e-mail: directiatehnic@ primaria-constanta.ro
cat si de pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achizitii Publice. Oferta va fi transmisa
pana la data de 13.05.2016, ora 14:00, in original, la adresa Primaria Municipiului Constanta, bd. Tomis,
nr.51,camera 18- in atentia Serviciului Tehnic-Investitii.


