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Anunț publicitate 

 
 

Achiziția serviciilor de elaborare studii topografice pentru obiectivul de 

investiții „Reconstrucția integrala a sistemului de iluminat public pe anumite 
bulevarde, străzi și parcuri ale municipiului Constanța” 

 
Tip anunț: Achiziție directă 
 

Denumirea achiziției:  
Achiziția serviciilor de elaborare studii topografice pentru obiectivul de investiții 

„Reconstrucția integrala a sistemului de iluminat public pe anumite bulevarde, străzi 
și parcuri ale municipiului Constanța” 4018697635 
 

Cod  CPV:  
71351810 – 4 Servicii de topografie 

 
Descriere:  
Obiectul contractului îl constituie achiziția serviciilor de elaborare studii topografice 

pentru obiectivul de investiții „Reconstrucția integrala a sistemului de iluminat public 
pe anumite bulevarde, străzi și parcuri ale municipiului Constanța” 

 
Condiții achiziție: 
Modalitatea de contractare a serviciilor 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. 232270/03.11.2022; 

- 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 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 din Cap. 5 Modul de întocmire și prezentare 

a ofertei tehnice si ofertei financiare din Caietul de sarcini nr. 232270/03.11.2022 
         

Valoarea estimată fără TVA: 247.747,50 Lei fără TVA . 
 
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut 

Durata contractului este  12 luni de la data semnării contractului. 

Durata de prestare a serviciului este de maxim  60 de zile calendaristice de la data 

prevăzută în Ordinul de începere. 

 

Data afișării anunț: 22.11.2022 

  Termen limită primire oferte: 28.11.2022, ora 23:59 

 



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.  


