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ANUNȚ 

Proiectare+Execuţie Branşament electric Plajă 

 

 

Autoritatea contractantă Administraţia Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti, 

vă invită să depuneţi oferte în vederea încheierii unui contract având ca obiect 

Proiectare+Execuţie Branşament electric plajă. 

Detalierea achiziției publice:  

Locul de executare – ADMINISTRAŢIA PARCULUI MEMORIAL 

„CONSTANTIN STERE” PLOIEŞTI – com Bucov, Str. Industriei, nr. 1  

Date de contact: APMCS PLOIEŞTI, com. Bucov, Str. Dacia, nr. 11, cod postal 

107110, tel/fax: 0244275972, email: parcbucovzoo@yahoo.com, 

apmcsachizitii@yahoo.com, www.zooploiesti.ro. 

Durata: Proiectare - 30 zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părţi 

 Execuţie – 45 zile calendaristice de la data ordinului de începere. 

Cod CPV 45311200-2  

Valoare estimată fără TVA – 126050 lei 

Garanţie – 36 luni 

Ajustare preţ contract: Preţul contractului se poate ajusta numai in cazul in care au loc 

modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care 

au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror 

efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 

contractului. 

Garanţie de participare – nu este cazul. 

Garanţie de bună execuţie – 5% din valoarea contractului de achiziţie publică.  

Garanţia de bună execuţie se eliberează în condiţiile legii. 

Serviciile și lucrările solicitate constau în realizarea următoarelor activități:  

1) Servicii de proiectare DDE pentru avizare Electrica 
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2) Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor;  

3) Lucrări de execuție.  

Criteriul de atribuire – preţul cel mai scăzut 

În urma comparării punctajelor ofertelor admisibile, comisia de evaluare va alcătui un 

clasament, urmând ca oferta câștigătoare să fie declarată cea situată pe primul loc, care a 

obtinut cel mai mare punctaj in urma aplicării criteriului de atribuire “cel mai bun raport 

calitate – pret”.  

Ofertele depuse vor fi însoţie obligatoriu de următoarele documente (valabile la 

data depunerii): 

− Propunere tehnică din care să reiasă că ofertantul deţine capacitatea tehnică 

pentru îndeplinirea contractului, avizului de racordare Electrica, ataşat prezentului anunţ. 

Propunerea tehnică va fi însoţită de o descriere a operaţiunilor ce vor fi executate în 

cadrul contractului. 

− Certificat de atestare fiscală emisă de DGFP  

− Certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale. 

− Certificat de înmatriculare societate. 

− Forma de inregistrare în condiţiile legii din care să reiasă că ofertantul este legal 

constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul 

că are capacitatea profesională de a îndeplini obiectul contractului de prestări servicii. 

În situaţia în care ofertantul se află în insolvenţă/reorganizare, acesta depunde 

documente doveditoare că se regăseşte în faza de observaţie și a adoptat măsurile necesare 

pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră 

sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă 

integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță. Oferta se 

va publica în catalogul SICAP. 

Este obligatorie vizitarea amplasamentului pana la data limita de depunere a ofertelor.  

Oferta financiară şi documentele solicitate în prezentul anunţ se vor depune într-un 

plic sigilat însoţit de o scrisoare de înaintare, marcat Ofertă Proiectare+Execuţie 

Branşament electric plajă. 

Depunerea ofertelor se face până la data de 25.10.2022 ora 10.00 

Relaţii la telefon 0244.275.972, Biroul Achizitii. 

 
DIRECTOR, 

Sandu Ștefan-Constantin 


