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Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect 

”Achiziţionarea Serviciului de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de 
Fezabilitate „Parcare publică multietajată”,  

zona Casa de Cultură, în municipiul Constanța” 
 

 

 

Tip anunț: Achiziție directă 

 

Denumirea achiziției: Achiziţionarea serviciului de elaborare documentație tehnico-

economică Studiu de Fezabilitate „Parcare publică multietajată”, zona Casa de 
Cultură, în municipiul Constanța 
 

Coduri CPV: 71320000-7 Servicii de concepție tehnică 

• 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice 

• 79314000-8 Studiu de fezabilitate 

• 79311100-8 Servicii elaborare studii 

 

 

Descrierea contractului: Achiziţionarea serviciului de elaborare documentație tehnico-

economică Studiu de Fezabilitate „Parcare publică multietajată”, zona Casa de Cultură, în 

municipiul Constanța - conform specificatiilor si cerintelor din documentatia de atribuire 

anexată prezentului anunt. 

     Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate presupune 

realizarea serviciului in doua Faze principale, conform precizărilor si cerintelor din 

documentatie: 

• Faza 1 - Elaborare studii de teren: studiu geotehnic, studiu topografic avizat OCPI, 

documentatie cadastrala si studiul de trafic; 

• Faza 2 - Elaborare Studiu de Fezabilitate și documentații pentru obținerea avizelor 

acordurilor. 

 

Valoarea estimată: 132.000 lei fără TVA 

 

Durata contractului: 6 luni de la emiterea Ordinului de începere, cu posibilitatea prelungirii 

cu acordul părţilor, funcție de perioada de obtinere C.U., avize/acorduri și de perioada de 

evaluare a proiectului. Contractul de prestări servicii va cuprinde și prevederi referitoare la 

sistarea acestuia. 

 

Valabilitate ofertă: 90 de zile. 

 

Condiții contract: Cu respectarea specificațiilor și mențiunilor cuprinse în caietul de sarcini 

anexat, parte din documentația anexată. 

 

Condiții participare: Conform cerintelor si specificatiilor precizate in documentaia anexata 

prezentului anunt. Operatorul economic trebuie să 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 și faptul că are capacitatea profesională 

de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Documentul justificativ este Certificatul 

constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.  

Oferta va contine o Propunere tehnică elaborată in conformitate cu cerintele din caietul de 

sarcini, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței cu specificațiile 

minime, precum şi cu toate cerințele impuse (va cuprinde cel puțin o descriere  a prestării 



serviciilor care fac obiectul achizitiei, a modului de oganizare în vederea realizării obiectului 

contractului, documente care demonstrează experiența similară solicitată a ofertantului, 

personalul-cheie nominalizat pentru prestarea serviciilor și documentele doveditoare aferente 

specialiștilor, depuse pentru fiecare expert in parte, documente care atestă angajarea 

personalului la ofertant (contract de muncă/extras revisal etc.) sau Aranjament contractual 

însoțit de Declarația de disponibilitate a specialistului in cauză, ale cărui servicii sunt accesate 

din surse externe, o descrierea a bazei logistice, etc) și o Propunere financiară elaborată 

conform indicațiilor din caietul de sarcini.  

     

 

Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate 

admisibile (care îndeplinesc toate cerințele din documentația anexată). 
 
Termen limită depunere oferte, pe adresa de email de mai jos: 07.07.2021 

ora: 23:59. 
 

Informații suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite 
ofertă cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, 
pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 
 

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea 

ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@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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