
Tip contract: Contract de achiziţie publică de servicii 

 

Denumire achiziţie: Achiziţia serviciului de dirigenţie de şantier pentru urmărirea şi verificarea execuţiei  

lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program 

sportiv Nicolae Rotaru, Constanţa” 

 

CPV: 71520000-9- Servicii de supraveghere  a lucrărilor  

Descrierea contractului: Achiziţia serviciului de dirigenţie de şantier pentru urmărirea şi verificarea execuţiei  

lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program 

sportiv Nicolae Rotaru, Constanţa” cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini privind serviciul de 

dirigenţie  

Valoarea estimată fără TVA: = 52.416 lei fără TVA 

Condiţii contract: Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia 

românească, cad în sarcina prestatorului, de a le respecta şi aplica în totalitate.  

Durata pentru realizarea serviciului de dirigenţie este de 12 luni de la data prevăzută în Ordinul de începere. 

 

Condiţii participare:  Prestatorul pentru asigurarea serviciului de specialitate ce face obiectul Caietului de 

sarcini privind serviciul de dirigenţie va avea o echipă de specialişti autorizaţi cu drept să desfăşoare 

activitatea de dirigenţie de şantier în domeniul autorizat respectiv :  

1) Lucrări de instalaţii (electrice, sanitare, termice); 

2) Lucrări de reţele gaze naturale; 

3) Lucrări de construcţii civile, edilitare şi de gospodărie comunală.    

Notă: Orice specializare suplimentară sau personal necesar pentru îndeplinirea contractului şi asigurarea 

respectării tuturor prevederilor legale cu privire la activitatea de urmărire şi verificare a execuţiei lucrărilor, 

asigurarea siguranţei în exploatare a construcţiilor, este în responsabilitatea exclusivă a prestatorului, fără 

plată suplimentară. 

Criterii adjudecare: Atribuirea contractului de achiziţie se va face pe baza criteriului “preţul cel mai scăzut”, 

cerinţele impuse prin caietul de sarcini şi prezentul anunţ de participare fiind considerate cerinţe minimale şi 

obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.  

Termen limită primire oferte: 20.10.2016, ora 14.00. 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare: 

 

 

Caietul de sarcini nr.136503/29.09.2016 poate fi obţinut de la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. 

Tomis, nr.51, etaj II, camera 226 - Serviciul Tehnic-Investiţii, persoană de contact Ispas Irina - nr. 

tel:0241/488123, e-mail: directiatehnic@ primaria-constanta.ro cât şi de pe site-ul instituţiei www.primaria-

constanta.ro, la rubrica Achizitii Publice. Oferta de preţ va fi transmisă până la data de 20.10.2016, ora 14.00, 

în original, la adresa Primăria Municipiului Constanţa, bd. Tomis, nr.51, camera 18 - în atenţia Serviciului 

Tehnic-Investiţii. 

 


