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Anunț publicitate privind : Achiziția serviciului privind construirea și reglarea 
modelului PTV VISSIM și realizarea simulărilor pentru scenariile aferente studiului de 

caz din cadrul proiectului ”Multi-modal Optimisation of Road-space in Europe” – 
MORE. 

 
Tip anunț: Achiziție directă 
 

Denumirea achiziție:  
 

Achiziția serviciului privind construirea și reglarea modelului PTV VISSIM și 
realizarea simulărilor pentru scenariile aferente studiului de caz din cadrul proiectului 
”Multi-modal Optimisation of Road-space in Europe” – MORE. 

 
Cod CPV: 

• 71311200-3 Servicii de consultanță în domeniul sistemelor de transport 

• 71621000-7 Servicii de analiză sau consultanță tehnică 

• 72200000-7 Servicii de programare și de consultanță software 

• 71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport 
 

Descrierea contractului:  
Serviciul de construire și reglare a modelului PTV VISSIM și realizarea simulărilor 

presupune dezvoltarea/construirea, calibrarea și validarea modelului de bază, 
precum și dezvoltarea de scenarii. Se vor dezvolta cel puțin 30 de scenarii, pe două 
faze (20 de scenarii în Faza I și 10 scenarii în Faza a -II-a), care vor lua în calcul 

diferite moduri de transport, atât existente în momentul de față, cât și potențiale pe 
viitor, diferite perioade ale zilei, precum și diferite opțiuni de proiectare/design a 

zonei abordate prin proiect, respectiv intersecția Bulevardului I.C. Brătianu cu străzile 
Dezrobirii și Cumpenei, precum și zona adiacentă intersecției, aproximativ 200 m pe 
fiecare braț al acesteia. 

Pentru realizarea modelului și a simulărilor, Prestatorul va utiliza software-ul de 
modelare Vissim versiunea 2020, care va fi pus la dispoziția acestuia de către 

Beneficiar și va fi utilizat doar în scopul proiectului. 
 
Propunerea tehnică va fi elaborată conform Cap. 7.1. din caietul de sarcini nr. 

151326/05.10.2020 atașat prezentului anunț. Propunerea tehnică trebuie să 
respecte întocmai cerințele impuse de prezentul Caiet de sarcini şi va cuprinde o 

descriere a serviciului conform structurii de la punctul 3. DESCRIEREA SERVICIULUI. 
 

Propunerea financiară va fi exprimată în lei, fără TVA, pe fiecare fază în parte, cu 
specificarea valorii TVA-ului, semnată şi ștampilată de către reprezentantul legal al 
operatorului economic, conform Cap.7.2. din caietul de sarcini nr. 

151326/05.10.2020. 
 

Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii 
din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în 
niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea 

profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, 
prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea 



conform cu originalul/ formă electronică) emis de Oficiul Național al Registrului 

Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in 
conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește 

forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform 
cu originalul).  

 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele mai sus menționate și a 
caietului de sarcini, astfel încât informațiile din oferta depusă să permită identificarea 

cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini 
atașat prezentului anunț. 
 

Valoarea estimată fără TVA: 129.000,00 Lei fără TVA  
 

  Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 60  zile. 

Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini atașat. 
 

Condiții participare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta 
cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe 
adresa de e-mail: ozlem.omer@primaria-constanta.ro până la data de 20.10.2020. 

 
Criterii adjudecare: Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai 

scăzut. 
 
Termen limită primire oferte: 20.10.2020 

Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , 
pe adresa de e-mail ozlem.omer@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au 

obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei 
municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, 
dacă va fi cazul. 
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