
ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANTA                                                                                                                      
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA                                                    

DIRECȚIA LOGISTICĂ 
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
 

Anunț publicitate privind : „Serviciul de  asistență tehnică din partea proiectantului pe 

perioada  execuției lucrărilor aferente obiectivului de investitii ”Reamenajare locuri de joacă 

existente în municipiul Constanța” - 10 locații” 

 

Tip anunț: Achiziție directă 

Denumirea achiziție: „Serviciul de  asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada  

execuției lucrărilor aferente obiectivului de investitii ”Reamenajare locuri de joacă existente în 

municipiul Constanța” - 10 locații” 

 

      Cod CPV: 71200000-0 - Servicii de arhitectura si servicii conexe  

       

Descriere:  

Obiectul achiziției îl constituie achiziția serviciului de  asistență tehnică din partea 

proiectantului pe perioada  execuției lucrărilor aferente obiectivului de investitii ”Reamenajare 

locuri de joacă existente în municipiul Constanța” - 10 locații 

 

Cantitatea: 1 serviciu 

 

Condiții achiziție: 

Modalitatea de contractare a produselor 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. 186228/20.09.2021; 

 

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 Cap.6 Modul de prezentare a ofertei din Caietul de 

sarcini nr. 186228/20.09.2021. 

 

Valoarea estimată fără TVA: 7.961,21 Lei fără TVA . 

 

Criteriul de atribuire: ,,preţul cel mai scăzut’’ 

 

Durata contractului: 18 luni. 

 

Valabilitate oferte: 30 zile 

   

  Termen limită primire oferte: 29.10.2021 

Informații suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte 

conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: 

achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, 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.  

 


