
Tip contract: Achizitia serviciului de Expertiza tehnica
Denumirea achizitie: Achiziţia serviciului de Expertiza tehnică pentru stabilirea gradului de uzură fizică a

unor active amplasate pe plaja Modern

CPV: 71319000-7- Servicii de expertiză
Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie achizitionarea de catre Primaria Municipiul Constanta a
serviciului de întocmire Expertiză tehnică pentru stabilirea gradului de uzură fizică a unor active amplasate pe
plaja Modern conform anexei la HCL nr.92/2015, şi notei de constatare nr.25245/17.02.2016.
Prin HCL nr.92/30.04.2015 s-a hotărât retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanţa asupra activelor
amplasate în municipiul Constanţa plaja Modern şi trecerea acestora în administrarea Consiliului Local în vederea
casării şi scoaterii din funcţiune a acestora.
În vederea stabilirii gradului de uzură fizică a activelor amplasate pe plaja Modern şi emiterea autorizaţiei de
desfiinţare este necesară achiziţionarea serviciului de expertiză tehnică de către un expert.

Valoarea estimata fara TVA: = 9.569,85 lei, fără TVA
Conditii contract: Cerintele solicitate, precum si celelalte informatii sunt precizate in Caietul de sarcini.
Ofertantul va intocmi si va preda documentatiile astfel: Expertiza tehnica in 3 exemplare pe suport de hartie si
electronic 2 CD. Caietul de sarcini stă la baza întocmirii Expertizei tehnice şi nu anulează obligaţiile experţilor
tehnici în domeniu privind respectarea legislaţiei, normativelor şi standardelor specifice, aplicabile, aflate în
vigoare la data întocmirii documentaţiilor privind Expertiza tehnică pentru stabilirea gradului de uzură fizică
a unor active amplasate pe plaja Modern în vederea demolării şi casării.
Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia românească cad în
sarcina ofertanţilor de a le respecta şi aplica în totalitate.
Ofertantul este obligat sa intocmeasca si sa finalizeze expertiza tehnica, în concordanta cu obligatiile asumate
prin contract, la termenul stabilit, asumându-si întreaga responsabilitate pentru calitatea documentatiilor
elaborate conform cerintelor si obligatiilor din Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare. Oferta financiară va cuprinde costul serviciului de Expertiză tehnică cu precizarea
distinctă a TVA.
Oferta tehnică va cuprinde o scurtă descriere a activităţilor ce urmează a se efectua de către prestator pentru
elaborarea Expertizei Tehnice, precum şi legitimaţie şi certificat de atestare valabil, în copie conform cu
originalul. Durata estimată pentru realizarea serviciului de Expertiza tehnică pentru stabilirea gradului de
uzură fizică a unor active amplasate pe plaja Modern este de 15 de zile calendaristice de la data emiterii
Ordinului de începere.
Conditii participare: Conditiile de participare precum si modul de intocmire a propunerii tehnice si propunerii
financiare sunt specificate in Caietul de Sarcini.
Criterii adjudecare: Atribuirea contractului de achizitie se va face pe baza criteriului “pretul cel mai scazut”,
cerintele impuse prin Caietul de sarcini fiind considerate cerinte minimale si obligatorii pe care trebuie sa le
îndeplineasca oferta.
Termen limita primire oferte: 25.03.2016 , ora 14.00

Informatii suplimentare:
Caietul de sarcini poate fi obtinut de la sediul Primariei Municipiului Constanta din Bd. Tomis, nr.51, etaj II,
camera 226 -Serviciul Tehnic-Investitii, persoanele de contact Tudoran Razvan si Diaconu Viorel, nr.
tel:0241/488123, cat si de pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achizitii Publice. Oferta va fi
transmisa PANA LA DATA DE 25.03.2016, ORA 14:00, in original, la adresa Primaria Municipiului Constanta,
bd. Tomis, nr.51,camera 18, in atentia Serviciului Tehnic-Investitii, personae de  contact TUDORAN RAZVAN si
Diaconu Viorel.


