
Anunț achiziție   
 

Achiziția serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea/verificarea 

lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare din cadrul obiectivului ”Lucrări 
de intervenții și modernizare Bd. Mamaia, pe sectorul cuprins între I.G.Duca și 

str. Mircea cel Bătrân, municipiul Constanța 

 
 

Tip anunț: Achiziție directă 
 

Tip contract: Servicii 
 
Denumire achiziție: Achiziția serviciului de dirigenție de șantier pentru 

urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare din cadrul 
obiectivului ”Lucrări de intervenții și modernizare Bd. Mamaia, pe sectorul cuprins între 

I.G.Duca și str. Mircea cel Bătrân, municipiul Constanța 
 
Cod CPV   - 71520000 – Servicii de supraveghere a lucrărilor 

 
Descriere achiziției:   

 
Obiectul serviciului îl constituie achiziționarea de către Primăria Municipiului Constanța 
a serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea/verificarea lucrărilor de 

construcții, reparare și ranforsare din cadrul obiectivului ”Lucrări de intervenții și 
modernizare Bd. Mamaia, pe sectorul cuprins între I.G.Duca și str. Mircea cel Bătrân, 

municipiul Constanța: 
Prin lucrările propuse se urmărește realizarea principalului obiectiv de continuare a 
îmbunătățirii mobilității urbane în municipiul Constanța conform Planului de Mobilitate 

Urbană-PMUD, prin: 
-redistribuirea spațiului pe bd.Mamaia în vederea realizării pistelor pentru biciclete la 

nivelul carosabilului pentru fiecare sens de circulație; 
-interconectarea și continuitatea acestora cu celelalte trasee de piste de biciclete 
existente pe bd. Tomis și cele de perspectivă; 

-fluidizarea traficului; 
-îmbunătățirea condițiilor de circulație rutieră, inclusive pentru transportul public și a 

circulației pietonale; 
-sporirea gradului de confort; 
-creșterea siguranței circulației rutiere și pietonale; 

-îmbunătățirea aspectului urbanistic a zonei. 
 

Valoarea estimată fără TVA: 36.325,27 lei fără TVA 
 
Condiții achiziție: Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază de 

contract, conform caiet de sarcini anexat. 
 

Condiții de participare:  
- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 207477/28.10.2019; 
 - prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența 

unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic. 
 



Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel 
încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a 
corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat. 

 
Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 6 Modul de prezentare a ofertei din 

Caietul de sarcini nr. 207477/28.10.2019 
 
Criterii de adjudecare: atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai 

scăzut”.  
 

Data afișării anunț: 05.11.2019 
 
Data limită primire oferte: 11.11.2019, ora 23:59 

 
Modalitate desfășurare: 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform 
prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: 
ionela.popa@primaria-constanta.ro. 

Ofertantului câștigător i se va solicita oferta în original la sediul Primariei 
municipiului Constanța din bulevardul Tomis nr. 51, camera 18 “Serviciul 

Management Documente”.  
 
Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 

08.11.2019 ora 10:00 pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro 
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