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ANUNT
Avand in vedere activitatea specifica din cadrul Orasului Eforie se intentioneaza
achizitionarea de Servicii de verificare tehnica a proiectarii, CPV 71621000-7 Servicii de
analiză sau consultanţă tehnică, in cadrul proiectului cu titlul “Reconversia terenurilor
degradate pentru folosul cetatenilor din orasul Eforie” finanțat prin Programul Operational
Regional 2014-2020 Axa prioritară 5 -imbunatatirea mediului urban si conservarea protectia
si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.2 realizarea de
actiuni destinateimbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si
decontaminarii terenurilor industrial dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii
poluarii aerului si promovarii masurilor de reducerea zgomotului, avand codul SMIS 118318
contract finantare nr.3729/01.02.2019.
In conformitate cu Legea nr. 98/2016 pivind achizitiile publice, autoritatea contractantă
invita operatorii economici care isi desfasoara activitatea in acest domeniu, să depună oferta
tehnica si financiara pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect:
Servicii de verificare tehnica a proiectarii in cadrul proiectului cu titlul “Reconversia
terenurilor degradate pentru folosul cetatenilor din orasul Eforie”
Cerintele specifice Serviciilor de verificare tehnica a proiectarii, domeniile/subdomeniile
pentru care este necesera verificarea documentatiilor, ce se vor achiziționa:
A1 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura de rezistența din
beton, beton armat, zidarie, lemn pentru construcții:
 civile, industriale, agrozootehnice,
 energetice,
 pentru telecomunicatii,
 pentru exploatari miniere,
 aferente rețelelor edilitare și de gospodarie comunala;
A2 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura de rezistența din
metal, lemn și alte materiale compozite:
 civile, industriale, agrozootehnice,
 energetice,
 pentru telecomunicatii,
 pentru exploatari miniere,
 aferente rețelelor edilitare și de gospodarie comunala;
B - siguranta in exploatare;
D -Igiena sanatate si mediu inconjurator;
Is - Instalatii sanitare, care cuprind:
 instalatii sanitare interioare;
 instalatii exterioare de alimentare cu apa;

 instalatii exterioare de canalizare;
 instalatii de stingere a incendiilor;
Ie - Instalatii electrice, care cuprind:
 instalatii electrice, inclusiv pentru curenti slabi;
 instalatii de protectie la descarcari atmosferice;
 instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare, termice si de gaze;
 instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor;
 instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor.
Specialistii verificatori de proiecte vor avea Atestat ca verificator de proiecte conform
Ordinului nr. 2264/ din 28.02.2018 pentru domeniile mentionate mai sus, Si se vor regasi
in Registrul verificatorilor atestati actualizat la 25.04.2019 si
publicat pe site
http://www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/verificatori-proiecte
Prestatorul se obliga sa presteze servicii de verificare tehnica de calitate privind verificare
MLPAT/MDRAP, fazele DTAC si PTH, respectiv eventuale modificari ale documentatiilor
tehnice pe parcursul executiei lucrarilor pentru proiectul cu titlul “Reconversia terenurilor
degradate pentru folosul cetatenilor din orasul Eforie”
Predarea serviciilor si a Referatelor de verificare tehnica se va efectua la sediul Primariei
Orasului Eforie pe baza de procese verbale de predare-primire semnate de ambele părți.
Referatele de verificare vor fi predate in 2 exemplare originale, in care vor fi mentionate
concluziile cu privire la continutul documentelor verificate.
Termenul de predare: 10 de zile de la predarea documentatiilor
Modalități de plată
Plata serviciilor se va face la predarea serviciilor, pe baza de procese verbale.
Criterii minime de participare: prezentare a operatorului economic cu privire la experienta
similara in domeniul in care se incheie contractul, documentele privind atestarea calitatii de
verificatori in domeniile solicitate mai sus, in vigoare.
Ofertantul desemnat castigator va posta dupa caz in SEAP sub denumirea „Servicii de
verificare tehnica a proiectarii, proiectul ““Reconversia terenurilor degradate pentru folosul
cetatenilor din orasul Eforie”
Valoarea estimata – 20.000,00 lei fara TVA, respectiv 23.800,00 lei inclusiv TVA
Termen limita primire oferte: 20.09.2019, ora 12:00
Ofertele se depun la registratura Primariei Orasului Eforie, din strada Progresului nr.1, Eforie
Sud.
Achiziția se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publică/factură/comandă în
conformitate cu prevederile legale art. 43 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice.
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