
                                                                                                       F03-PS20                                                                         

 

 ROMÂNIA                                                                                                
JUDEŢUL CONSTANŢA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA                                               
DIRECȚIA ACHZIȚII PUBLICE                                                  

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE                                              
                                                                                                 

 

 
 

Anunț publicitate privind :  
Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea şi verificarea execuţiei lucrărilor 
aferente obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului 

Școala Gimnazială nr.8, Constanța”. 
 

 
 

 Tip anunț: Achiziție directă. 

 
 Denumirea achiziție: Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea şi 

verificarea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Creșterea 
eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța”. 
 
  Cod CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor. 

 

       Descrierea contractului: Serviciul de dirigenție constă în activitatea de 
dirigenţie de şantier în domeniile autorizate necesare pentru urmărirea și 

verificarea de specialitate a execuţiei corecte a lucrărilor aferente obiectivului de 
investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială 
nr.8, Constanța”, în conformitate cu proiectului tehnic, detaliile de execuție și 

caietele de sarcini, cu autorizația de construire, oferta adjudecată, și cu 
reglementările legale în vigoare. 

 
 Durata serviciului :  Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor de 
execuţie, pentru care asigură serviciul de dirigenție, de la data emiterii primului 

Ordin de începere, pana la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor executate, adică 18 luni şi se calculează de la data prevăzută în primul 
ordin de începere.  

 
 Valabilitatea ofertei:  60 de zile (va fi mentionata in oferta ). 

 
 Valoarea estimată fără TVA :27.000 lei fără TVA. 
 

 Condiții contract: Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele 
caietului de sarcini nr. 28210/12.02.2021, 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 și a proiectului 
tehnic de executie.  

 Condiții participare: Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de 
sarcini nr. 28210/12.02.2021 și a proiectului tehnic de execuție. 

 
 Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte 
obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului. 
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 Criterii adjudecare: Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - 

pretul cel mai scazut. 
 

 Termen limită primire oferte:04.03.2021.  
 
 Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior 

depunerii ofertelor pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 
Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.  

pana la data de 04.03.2021, ora 23:59. 
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