
Tip contract: Lucrari (inclusiv proiectare) 

DENUMIRE ACHIZITIE: Lucrari de executie (inclusiv proiectare)  RTE Sala de educatie 

fizica scolara la Scoala Gimnaziala ,,George Cosbuc’’ 
  
Cod CPV:  

     - 45231000-5 Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice     
     - 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice; 
     - 71311100-2 (Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice) 
  

Valoare estimata: 38.700 lei fara T.V.A. din care: 
-           4.200 lei pentru proiectare si asistenta tehnica (3.000,00 lei pentru proiectare si 1.200 

lei pentru asistenta tehnica); 
-           2.600,00 lei pentru documentatii suport si cheltuieli pentru obtinere 

avize/acorduri/autorizatii; 
-           31.900 lei pentru executie lucrari. 
  

Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti, cap.65.02-71.01-B2 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile 

Termenul  de executie al lucrarilor: Durata contractului/acordului-cadru sau termenul pentru 

finalizare: termenul de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor este de 30 zile de la data de 

incepere inscris pe ordinul de incepere  din care 10 (zece) zile pentru proiectare. 

  

Cerinte minime impuse operatorilor economici: 

Necesar minim de personal specializat pentru proiectare/ executia lucrarilor: 

Serviciile de proiectare vor fi realizate de către specialiști atestați/autorizați in anumite domenii 

specifice obiectului contractului.  

- 1 inginer proiectant pentru retele de apa si canalizare; 

- 1 inginer proiectant retele electrice de iluminat atestat ANRE grad A; 

- 1 inginer autorizat ANRE tip PGIU. 

Ofertantul poate face dovada detinerii personalului respectiv prin prezentarea contractelor de 

angajare/colaborare/declaratii de disponibilitate/diverse alte forme legale ce dovedesc 

detinerea/colaborarea cu personalul de specialitate.  

Se vor prezenta CV-urile semnate in original pentru personalul mai sus menționat, se vor constituii 

ca anexe ale fiecărui CV copii ale diplomelor/certificatelor de studii menționate in CV-ul respectiv, 

precum si documente care sa ateste experiența profesionala declarata.  

Inginerii proiectanti vor prezenta copii dupa diploma de studii superioare de lunga durata/certificatul 

de autorizare in specialitatea solicitata, declaratie de disponibilitate, experienta similara minim trei 

ani, dovedita cu CV. 

Inginerul proiectant trebuie sa fie atestat ANRE gradul A pentru proiectare retele electrice, conform 

Ordin ANRE nr.11/13.03.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, 

verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de 

calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice (art.8, alin.2). 



Societatea sa fie atestata ANRE gradul A pentru proiectare retele electrice, conform Ordinului 

nr.45/0711.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care 

proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.   

Conditii  de participare:  

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in Noul SEAP – (http://sicap-prod.e-

licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa 

parcurgerea procedurii anterior prezentata. 
  
        Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-

licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa 

parcurgerea procedurii anterior prezentata. 
         Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut aplicabil numai ofertelor care respecta 

toate  cerintele prevazute in anunt si in caietul de sarcini. 

 Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice 

(SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea 

Publicitate anunturi, sub nr: ADV 1201278/ 11.03.2021. 
 

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-

licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari.  

Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic Noul SEAP 

(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data  15.03.2021 , ora:10.00 mentionate in Anuntul 

de depunere oferte  

Dupa ora precizata in Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP.    

Ofertele vor fi identificate in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) dupa codul CPV si 

denumirea lucrarilor.  

Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii 

de catre autoritatea contractanta a ofertelor.  

Obiectul contractului consta in  RTE Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala 

,,George Cosbuc’’ in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini. Se va solicita mentionarea 

la denumirea lucrarilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, 

pentru o mai buna identificare a acestora. 

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, 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 lucrari se transmit la adresa de e-

mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere 

oferte. 
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