
 

                                        
 
 
 
 
 

                     
 Nr. 8689/19.10.2022 
 

ANUNȚ 
Proiectare+Execuţie Puţ forat 

 

Autoritatea contractantă Administraţia Parcului Memorial “Constantin Stere” 

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

Proiectare+Execuţie Puţ forat. 

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 - 20 zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părţi 

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

Cod CPV 45262220-9  

Valoare estimată fără TVA – 177 300 lei 

Garanţie – 24 luni 

Fiecare ofertant va asigura necesarul de utilaje în conformitate cu graficul de 

execuţie asumat, dar cu continutul minim solicitat: utilaj de forat autoportat (exclus şenile) 

cu certificat de expertiză tehnică, cameră video pentru inspecţie puţuri, buldoexcavator, 

miniexcavator min. 2buc, echipament de măsurare a rezistivităţii solului până la adâncimea 

de 150m. 

Se va depune dovada experienţei similare minim valoarea estimată a investiţiei. 

Este obligatorie vizitarea amplasamentului pana la data limita de depunere a 

ofertelor.  

Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului  

Având în vedere nivelul de specializare al personalului implicat în derularea 

contractului și specificitatea contractului de servicii de proiectare, precum și importanța 
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serviciilor de proiectare pentru realizarea ulterioară a obiectivului de investiții este necesară 

nominalizarea personalului responsabil cu serviciile de proiectare din cadrul contractului.  

Inginerul responsabil cu execuţia va fi absolvent în domeniul electric şi autorizat 

pentru specificul lucrării propuse. Ţinând cont că se solicită obligatoriu utilaje, se vor 

prezenta diplome de operator excavator, inginer de foraj şi sondor. 

Conform Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii cu 

modificările și completările ulterioare, responsabilitatea persoanelor care elaborează 

proiectul sau părți din proiect se întinde pe toată durata execuției lucrărilor, după predarea 

documentațiilor tehnice care fac obiectul contractului.  

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, conform prezentului anunţ de participare. 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. 

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 Puţ forat. 

Depunerea ofertelor se face până la data de 24.10.2022 ora 10.00 

Relaţii la telefon 0244.275.972, Biroul Achizitii. 

 
DIRECTOR, 

Sandu Ștefan-Constantin 


