
 
 

Anunț achiziție 

 
Achiziția având ca obiect " Actualizarea strategiei de alimentare în sistem 

centralizat cu energie termică a municipiului Constanța " 

 
 

Tip anunț: Achiziție directă 
 

Tip contract: Serviciu 
 
Denumire achiziție: "Actualizarea strategiei de alimentare în sistem 

centralizat cu energie termică a municipiului Constanța" 
 

Cod CPV   - 79311100-8 – Servicii de elaborare de studii 
 

Descriere achiziției:   

Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea serviciului „Actualizarea 
Strategiei de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a 

municipiului Constanța„ 

 
Cantitatea: 1 serviciu 

 
Valoarea estimată fără TVA: 131.950,00 lei fără T.V.A. 

 
Condiții achiziție: Modalitatea de achiziționare a serviciului se va realiza pe bază de 
contract, conform caiet de sarcini anexat. 

 
Condiții de participare:  

- cu respectarea prezentului anunț și a cerințelor specifice din caietul de sarcini nr. 
126818/20.06.2022;                              
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența 

unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic. 
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, astfel încât 

specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a 
corespondenței cu toate cerințele solicitate. 
 

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 8 Modul de prezentare a ofertei din 
Caietul de sarcini nr. 126818/20.06.2022. 

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

 
Data afișării anunț: 27.06.2022 

 
Data limită primire oferte: 29.06.2022, 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: alina.jercea@primaria-constanta.ro. 

mailto:alina.jercea@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 
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 2022), 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). 


