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DIRECȚIA LOGISTICĂ  
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE – TEL. 0241.488.157 
 

 
Anunț publicitar privind achiziția directă  

având ca obiect 
Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor 

aferente obiectivului de investiţii  

„Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanţa” ETAPA 
3- 10 LOCAȚII  

 
 

 

Tip anunț: Achiziție directă 
 

Denumirea achiziției: Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea 
execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Reamenajarea locurilor de joacă 

existente în municipiul Constanţa” - ETAPA 3- 10 LOCAȚII 
 
Locații – Locuri de joacă (10 locații) 

NR. 

CRT 
Denumirea Locației 

1 STR ARCULUI PROGRESULUI D1 

2 STR ARCULUI LILIACULUI (BD AUREL VLAICU BL D1) 

3 STR PROGRESULUI NR. 7, BL N1D N2B 

4 BD I.C. BRATIANU, BL. PAV6 

5 PARC DORALY 

6 PARC POARTA 6 

7 STR. SOLIDARITATII/PRIETENIEI, BL. H1 

8 BD 1 MAI, BL. H18 

9 ALEEA AL. GHERGHEL, BL DE 22 

10 ZONA DE AGREMENT - STR BRIZEI 

 

 
Coduri CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor 
 

Valoarea estimată: 14.933,08 lei fără T.V.A. lei fără TVA 
 

Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate 
admisibile (care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante specificate în 
anunț). 

 
 

Condiții de participare - Ofertanți: 
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.  

Operatorul economic va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului.  



 

Oferta depusă se va compune din: 
 

I.Propunere tehnică  - se va elabora cu respectarea tuturor cerințelor precizate de 
autoritatea contractantă în anunț și documentația aferentă (cerințe minime 
obligatorii), astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței ofertei 

tehnice cu solicitările impuse prin documentația pusă la dispoziție. 
NOTĂ: Documentația de atribuire se va descărca de pe site-ul Primăriei 

Municipiului Constanța (www.primaria-constanta.ro), de la Secțiunea ”De 
interes general”, ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări 
nerambursabile 2021”. 

 
II.Propunere financiară – Se va prezenta la valoarea totală (în lei, fără TVA) 

aferentă prestării serviciului de dirigenție și va respecta structura tabelară menționată 
în caietul de sarcini general, la Cap. 7 MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI.  
 

• Termen valabilitate ofertă: cel puțin 60 zile calendaristice de la data limită 
stabilită pentru depunerea ofertelor (această perioadă se va specifica în cadrul 

ofertei). 
 

 
• Termen limită pentru depunerea/transmiterea ofertelor, pe adresa de 

email specificată mai jos: 05.11.2021 ora: 23:59.  

 
• Ofertele care depășesc ca dimensiune capacitatea unui singur e-mail, se vor 

împărți și transmite prin email-uri succesive, precizând acest aspect, motivat 
de faptul că instituția noastră nu are acces la modalitatea de descărcare a 
documentelor primite prin ”we transfer”. 

 
 

• Informații suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 
transmite ofertă cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și 
documentația de atribuire, pe adresa de E-mail: monica.son@primaria-

constanta.ro. 
 

• Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea 
ofertelor, doar pe adresa de e-mail: monica.son@primaria-constanta.ro. 

 

• Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei 
municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la 

”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări 
nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta 
achiziție. 

 
• 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).  

 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:monica.son@primaria-constanta.ro
mailto:monica.son@primaria-constanta.ro
mailto:monica.son@primaria-constanta.ro

