
Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. 

(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute 

la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. 

nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea Servicii de consultanta in 

managementul proiectului „Modernizare Str.Gh.Grigore Cantacuzino în zona 

pasaj CFR Podu Înalt prin lărgire la 4 benzi, Reabilitare str.Gh.Grigore 

Cantacuzino, tronson Șos.Vestului - Limita Oraș, inclusiv Terminal Multimodal 

" SMIS 127261 

 

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi 

finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si 

oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-

prod.e-licitatie.ro) pana la data de 18.02.2020, ora 14.00.  

Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. 

Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea 

serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor Servicii de 

consultanta in managementul proiectului „Modernizare Str.Gh.Grigore 

Cantacuzino în zona pasaj CFR Podu Înalt prin lărgire la 4 benzi, Reabilitare 

str.Gh.Grigore Cantacuzino, tronson Șos.Vestului - Limita Oraș, inclusiv 

Terminal Multimodal " SMIS 127261,  in conformitate cu cerintele din Caietul 

de sarcini.  Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca 

ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare 

a acestora.  

       Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate 

cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele 

acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai 

in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de 

prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, 

pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.Achizitia directa 

va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu 

ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior 

prezentata. 

Se achizitioneaza Servicii de consultanta in managementul proiectului „Modernizare 

Str.Gh.Grigore Cantacuzino în zona pasaj CFR Podu Înalt prin lărgire la 4 benzi, 
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Reabilitare str.Gh.Grigore Cantacuzino, tronson Șos.Vestului - Limita Oraș, inclusiv 

Terminal Multimodal " SMIS 127261. Serviciile consta in acordarea de consultanta 

specializata unitatii de management a proiectului (UIP) stabilita la nivelul Autoritatii 

Contractante in scopul implementarii Proiectului, cu respectarea conditiilor 

specificate in contractul de finantare si in Cererea de finantare. Prestatorul 

(Consultantul) va avea in vedere toate aspectele legate de derularea activitatilor 

Proiectului, in vederea implementarii in cele mai bune conditii a acestuia astfel incat 

sa se evite riscurile de pierdere a eligibilitatii cheltuielilor sau al corectiilor 

financiare. 

 

Cerinte minime impuse operatorilor economici: 

A)Experienta similara: Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a mai 

prestat în cadrul a minim unui contract similar de consultanta in managementul 

proiectului, pentru proiecte finantate prin POR 2014-2020, POCU 2014-2020, 

POCA 2014-2020, in ultimii 3 ani. 

       B)Personal specializat: 

a) Team Leader  - Consultant management de proiect: Experiența profesională 

generală: studii 

superioare absolvite cu diploma de licenta in economie/inginerie. Experienta 

profesionala specifica: - Implementarea a cel putin unui proiect/contract in calitate 

de lider de echipa/ lider de echipa adjunct/ manager de proiect/ coordonator/ director 

de proiect in proiecte cu finantare nerambursabila. 

b) Consultant tehnic 1: Experienta profesionala generala: studii superioare 

absolvite cu diploma de licenta in domeniul Inginerie – constructii/ structura. 

Experienta profesionala specifica: - Participarea în calitate de 

expert/specialist tehnic în cel putin un proiect/contract. 

c) Consultant tehnic 2: Experienta profesionala generala: studii superioare 

absolvite cu diploma de licenta in domeniul Inginerie – instalatii. Experienta 

profesionala specifica: - Participarea în calitate de expert/specialist tehnic in 

cel puțin un proiect/contract. 

d) Consultant tehnic 3: Experienta profesionala generala: studii superioare 

absolvite cu diploma de licenta in domeniul arhitectura. Experienta 

profesionala specifica: - Participarea in calitate de 

expert/specialist tehnic in cel putin un proiect/contract. 

e)  Consultant financiar: Experienta profesionala generala: studii superioare 

absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice. Experienta 

profesionala specifica: - Participarea, in calitate de expert/ specialist financiar 

in cel putin un proiect/contract. 



f) Expert achizitii publice: Experinta profesionala generala: Studii superioare 

absolvite cu diploma de licenta, certificat expert achizitii publice; Experienta 

profesionala specifica: Participarea în calitate de expert achizitii publice în 

cel putin un proiect/contract. 

 

Mod de dovedire: 

- prezentarea CV-ului semnat in original pentru personalul mai sus mentionat, CV-

ul trebuie sa fie insotit de copii ale diplomelor/certificatelor de studii mentionate in 

CV-ul respectiv, precum si de documente care sa confirme experienta profesionala 

indicata; 

- se vor prezenta Declaraţiile de disponibilitate şi exclusivitate semnate in original 

pentru personalul solicitat. 

Prestatorul poate completa echipa cu experti suplimentari, daca va considera 

necesara opinia acestora in diferite etape de implementare a proiectului. Inlocuirea 

expertilor propusi de prestator in oferta depusa la autoritatea contractanta se poate 

face numai cu acordul achizitorului si cu demonstrarea incadrarii expertilor propusi 

in conditiile din documentatia de atribuire. 

 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, 

alin.(3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 34 si 138, 

alin (1) si (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ 

acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 

Valoarea estimata, fara TVA: 134.000 lei, fara TVA, respectiv 159.460 lei cu 

TVA 
 

Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, 

Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt. 

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si 

Contracte,  piata Eroilor , nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, 

int.114,303  fax: 0244/510736. 

 

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la 

adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Initiere proceduri achizitie, 

subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV 1197073/11.02.2021 
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