
   
Anunț achiziție: 

 
Achiziția lucrărilor de reparații curente și igienizare imobil Casa Căsătoriilor, 

Constanța 
 
 

Tip anunț: Achiziție directă 
 

Tip contract: Lucrari  
 
Denumire achiziție: Achiziția lucrărilor de reparații curente și igienizare imobil Casa 

Căsătoriilor, Constanța 
 

Cod CPV: 45232140-5 Lucrări de construcţii de conducte de încalzire urbană 
 
Valoarea estimata (fără TVA):  384.479,90 lei fără TVA 

 
Descriere contract: Conform caiet de sarcini nr. 146185/23.07.2021 

 
Conditii Referitoare La Contract:  
Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 

146185/23.07.2021, Lista de cantitati fara valori, astfel încât informațiile din 
propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu 

specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini. 
 
Durata: termenul de execuție și predare a lucrării este de 65 de zile calendaristice de 

la semnarea contractului de execuție. 
 
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 60 zile. 

 
Condiții participare: Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. 

Operatorul economic 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) emis de Registrul 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. 

 
Criterii de adjudecare: atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai 
scăzut”  

 
Data afișării anunț: 29.07.2021 

 
Data limită primire oferte:   02.08.2021, ora 23:59  
 

 



Modalitate desfășurare: 
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta 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  
 

 
 


