
Tip contract: PRESTARII SERVICII 

DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de consultanta privind dirigentie de santier 

pentru proiectul  – EFICIENTIZARE ENERGETICA  BLOCURI ÎN MUNICIPIUL 

PLOIEȘTI – LOT 3”, COD SMIS 121383. 

Cod CPV: 71520000-9 (Servicii de supraveghere a lucrarilor); 

Valoarea estimata, fara TVA : 70.062,78 lei fara TVA. 

Sursa de finantare: Finantarea obiectivului se va face din fonduri nerambursabile 

cat si din fonduri locale. 

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile 

Termenul  de prestare a serviciilor: Prestarea serviciului de consultanta privind  

dirigentie de santier incepe dupa primirea ordinului de incepere a contractului si 

constituirea garantiei de buna executie si se coreleaza cu executia lucrarilor. Contractul va 

intra in vigoare la data semnarii de catre  parti si isi va produce efectele pe toata perioada 

de executie a lucrarilor, pe toata perioada de garantie acordata lucrarilor de catre 

executant, terminandu-se dupa efectuarea receptiei finale a obiectivului, respectiv 

expirarea perioadei de garantie a lucrarilor. 

Orice modificare survenita in cadrul Contractului de finanțare nr. 4327/06.06.2019 privind 

prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei 

contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri 

suplimentare in cadrul acestui contract, de partea autorității contractante. În acest sens, 

ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul 

prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul 

finalizării activităților prevăzute în contract. 

Cerinte minime impuse operatorilor economici: 

 Necesar minim de personal specializat: 

A. Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform 

legislației în vigoare, pentru sub-domeniul 2.2. - Construcții civile, industriale și agricole - 

categoria de importanță C.; 
B. Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform 

legislației în vigoare, sub-domeniul 8.1. - Instalații electrice ( categorii de importanță 

A,B,C,D);  

C. Diriginte de șantier autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, conform 

legislației în vigoare, sub-domeniul 8.2 - Instalații sanitare, termoventilații ( categorii de 

importanță A,B,C,D) ; 
 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, cu mențiunea  „ conform cu originalul”.  

Certificatul de atestare a calității de diriginte de șantier – copie semnata si stampilata 

cu mențiunea „ conform cu originalul”;  

Se vor prezenta Declarații de disponibilitate si exclusivitate semnate in original pentru 

personalul solicitat.  

Dirigintii de santier vor fi autorizati conform Ordinului 1496/2011 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a 



dirigintilor de santier. Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 22 litera d) din 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, beneficiarul are ca obligatie 

“asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de 

specialitate sau operatori economici de consultanta specializati, pe tot parcursul 

lucrarilor”. 

 Ofertantul poate prezenta in cadrul ofertei persoane cu una sau mai multe autorizari, 

cu conditia ca toate domeniile mentionate mai sus sa fie acoperite. 

Personalul poate fi constituit din persoane fizice – angajati proprii, atestate/autorizate pe 

domeniul de activitate sau persoane juridice autorizate pe domeniul de activitate sau 

persoane juridice cu personal de specialitate atestat, persoane juridice autorizate sa 

presteze activitatea respective si pentru care prezinta CV-urile personalului de specialitate 

atestat, persoane juridice autorizate sa presteze activitatea respective si pentru care 

prezinta cv-urile personalului de specialitate. 

Nota: Oricare dintre persoanele cheie nominalizate in oferta declarata castigatoare va 

putea fi inlocuita de catre ofertantul castigator numai cu un alt expert cu experienta si 

calificari cel putin egale cu cele ale expertului inlocuit si numai cu aprobarea autoritatii 

contractante. 

Conditii  de participare:  

Achizitia directa se va face prin NOUL SEAP si va fi finalizata prin   incheierea unui 

contract de prestari servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi postate in NOUL 

SEAP (e-licitatie.ro) pana la data de 17.03.2021 ora:1200 Dupa aceasta ora, se vor 

vizualiza ofertele postate in  NOUL SEAP (SICAP). Acestea vor fi identificate dupa 

codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului 

CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a 

ofertelor. Obiectul contractului consta in prestarea de  servicii  de consultanta privind 

dirigentia de santier pentru proiectul -EFICIENTIZARE ENERGETICA  BLOCURI ÎN 

MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 3”, COD SMIS 121383 in conformitate cu cerintele  

Caietului de sarcini. Pentru o mai buna identificare a acestora, se va mentiona 

denumirea serviciilor si se va face precizarea ca ofertele sunt postate pentru 

Municipiul Ploiesti. 

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate cu 

cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, 

Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce 

priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se 

transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul 

limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse, in 

original, la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, doar de 

catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de 

atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la 

solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta. 
        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. 
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         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 1201333           

/ 11.03.2021. 

http://www.e-licitatie.ro/

