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Anunţ publicitar site PMC 
Privind achiziția aferentă obiectivului de investiții „Proiectare şi execuţie 

Instalaţie utilizare gaze naturale aferentă blocuri de locuinţe sociale 1, 2, 
3, 4, 5 şi 6, str. Zmeurei” 

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă:  
Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631  

Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bdul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 
900725 
Număr telefon: 0241488123 

 
2. Denumire contract: achizitie „Proiectare şi execuţie Instalaţie utilizare 

gaze naturale aferentă blocuri de locuinţe sociale 1,2,3,4,5 şi 6, str. 
Zmeurei” 

CPV:  71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor 
CPV:  45231221-0 Lucrări de constructii de conducte de alimentare cu gaz 
 

3. Valoarea estimata fără TVA:  
Valoarea estimată fără TVA: 67.927,0 lei fără TVA, din care: 

Valoare proiectare: 1.332 lei fără TVA (valoarea pentru verificare proiect se 
va preciza separat); 
Valoare lucrări= 66.595 lei fără TVA (valoarea pentru asistenţa proiectant pe 

durata execuţiei se va preciza separat).  
 

4. Descriere contract: Primăria municipiului Constanța intenționează 
să achiziţioneze serviciul de proiectare şi lucrările de execuţie aferente 
Instalaţie utilizare gaze naturale aferentă blocuri de locuinţe sociale 1,2,3,4,5 şi 

6, str. Zmeurei, în vederea alimentarii centralelor termice cu functionare pe 
gaze naturale, amplasate la parterul fiecaruia dintre cele 6 blocuri şi consta în:  

a) Proiectare în faza Proiect tehnic pentru Autorizaţia de Construire (PAC) 
inclusiv documentaţiile în vederea obţinerii avizelor, Proiect tehnic (PT), 
Proiect tehnic (PT), inclusiv Devizul lucrării întocmit pe categorii de lucrări 

(Confidential – 1 exemplar), Caiete de sarcini (CS) şi Detaliile de execuţie 
(DDE), precum şi asistenţa tehnica a proiectantului pe durata execuţiei 

lucrarilor; 
b) Lucrările de executie instalaţie utilizare gaze naturale constand în principal în 

amplasarea unei conducte, atât subteran cât şi suprateran, pe distanţa între 

branşamentul aparţinând Engie, către fiecare din cele 6 blocuri, în funcţie de 
distanţa faţă de branşamentul Engie, pe o lungime totală estimată la cca.210 

ml.  
Durata de realizare a serviciului de proiectare în faza DTAC, PT, DDE este de 5 
zile, de la data precizată în ordinul de începere, la aceasta nu se adauga 

timpul/durata aferentă obtinerii avizelor cerute prin CU, în baza căruia se va obtine 
Autorizaţia de construire. 

Durata de realizare a execuţiei lucrărilor şi a serviciului de asistenţa tehnică 
din partea proiectantului pe perioada de execuţie este de 15 zile de la data 
precizata în ordinul de începere. 

 
5. Conditii contract: Ofertanții trebuie să demonstreze că: a) nu se încadrează în 

prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 și b)obiectul de activitate 
este corespunzător obiectului contractului (se va prezenta certificat constatator 

ONRC). Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripţiilor tehnice şi 
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normativelor din legislaţia românească, cad în sarcina executantului de a le 

respecta şi aplica, în totalitate. 
 

6. Condiţii de participare: Ofertanţii vor face dovada deţinerii Autorizaţiei 
ANRE  -tip PDIB - Proiectare instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand 

regimul de medie, redusa şi joasă presiune şi -tip EDIB – Executie instalaţii de 
utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusa şi joasă presiune  
Oferta va conţine atat propunerea financiară şi propunerea tehnică, cât şi 

documente de calificare: Propunerea financiară va cuprinde valoarea totală în lei, 
fără TVA, cu precizarea TVA  distinct, precum şi costul şi durata pentru fiecare 

acţiune, după cum urmează: 
- valoare aferentă serviciului de proiectare pentru etapele: DTAC, PT, DDE şi 

CS, documentatii pentru obtinere avize conform cerinte Certificat de 

Urbanism; 
- valoare aferentă executiei lucrarilor aferente instalatie utilizare gaze pentru 

cele 6 blocuri;  
- valoare aferentă serviciului de specialitate din partea proiectantului pentru 

asistenta tehnică;  

Preţurile sunt ferme pe toată perioada de derulare a contractului. 
Valoarea pentru verificare proiect se va preciza separat. 

Propunerea tehnică va fi elaborată cu respectarea cerinţelor din Caietul de 
sarcini şi cele ce decurg din legislaţia în domeniu şi va conţine: 

- o descriere a tuturor activitătilor/serviciilor ce urmează a fi desfăşurate de 

ofertant, atat pentru întocmirea documenaţiilor tehnico economice, cât şi 
urmărirea şi verificarea executiei lucrarilor în calitate de proiectant.  

- graficul fizic şi valoric întocmit în baza ofertei financiare, pentru fiecare 
categorie in parte, de prestare a serviciilor/lucrării cu toate activităţile de mai 

sus. 
În vederea elaborării ofertei, ofertantul poate să viziteze amplasamentul 

împreună cu reprezentantul Beneficiarului, la solicitarea facută anterior vizitei cu 
cel putin 24 de ore înainte.  
Toate celelalte condiţii de participare precum şi modul de întocmire a propunerii 

tehnice si propunerii financiare sunt specificate in Caietul de Sarcini. 
 

7. Criterii de adjudecare: Atribuirea contractului de achiziţie se va face pe baza 
criteriului “preţul cel mai scăzut”, cerinţele impuse prin Caietul de sarcini fiind 
considerate cerinţe minimale şi obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească 

oferta. 
8. Termen limita de primire oferte: 22 septembrie 2016 

 
9. Informaţii suplimentare: Caietul de sarcini şi anexele la acesta, precum şi  

anunţul publicitar complet, pot fi obţinute de pe site-ul Primariei de la adresa 
www.primaria-constanta.ro, la anuntul publicat la nr.49 la secţiunea Achizitii 
publice/Anunturi achzitii publice şi finantari nerambursabile. Ulterior acceptarii 

ofertei în SEAP, ofertantul îşi va depune oferta ferma însoţita de toate celelalte 
documente solicitate, în plic închis care se va depune la adresa Primaria 

Municipiului Constanţa, bd. Tomis. nr.51, camera 18 – Serviciul Management 
Documente, cu mentiunea „în atentia Directiei Tehnic – achizitii. 

Persoana de contact: Udrea Valeria Elisabeta, şef birou Implemenatre Programe 

Locuinte, tel. 488123 
 
10. Anexe la anunt :  

10.1 Caiet de sarcini nr.130165/15.09.2016; 
10.2 Plan amplasare Centrala Termica plansa (anexa) 
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10.3 Amplasare Blocuri 1, 2, 3 plansa (anexa) 

10.4 Amplasare Blocuri 4, 5, 6  plansa (anexa) 
10.5 Fisa centrala termica debit gaz centrala 12,2 Nmc/h (anexa) 

10.6 Acord acces la sistemul de distributie gaze naturale Bloc 1 nr 
11983474/05.08.2016; 

10.7 Acord acces la sistemul de distributie gaze naturale Bloc 2 nr 

11985076/09.08.2016 
10.8 Acord acces la sistemul de distributie gaze naturale Bloc 3 nr 

11985081/09.08.2016 

10.9 Acord acces la sistemul de distribuţie gaze naturale Bloc 4 nr 
11877692/05.02.2016 

10.10 Acord acces la sistemul de distribuţie gaze naturale Bloc 5 nr 

11983554/05.08.2016 
10.11 Acord acces la sistemul de distribuţie gaze naturale Bloc 6 nr 

11985063/09.08.2016 

10.12 Plan amplasare bransament SC Engie; 
 

 

ATENŢIE – Conform art.43 alin (1) si (3) din HG 395/2016, “Autoritatea contractanta 
are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, în masura în care 
valoarea estimata a achizitiei, fără TVA, este mai mica decât pragurile valorice 

prevazute la art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016. În cazul în care autoritatea 
contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau 
lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constata că preţul postat de operatorii 

economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât pretul pietei sau din motive 
tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci 
autoritatea contractantă poate realiza achiziţia de la orice operator economic, elaborând 

în acest sens o nota justificativa.” 
În etapa acceptării ofertei de către achizitor, operatorul economic va depune oferta de 
preţ însoţită de documentele solicitate în anunţul publicitar, în caz contrar contractul nu 

va fi încheiat. 


