
COD SI DENUMIRE CPV: 71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2) 

VALOARE ESTIMATA: 126.890,00  RON 

DENUMIRE CONTRACT * 

Servicii de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru obiectivul „Înlocuire învelitoare şi 
astereala, reparaţii şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări interioare PSI Corp C1 şi Corp 
C6, și execuţie instalaţie paratrăsnet, la sediul SPA "Vespasian Lungu" - str. Mărăşeşti nr. 1, Brăila 

DESCRIERE CONTRACT * 

Achiziţie de Servicii de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții 
„Înlocuire învelitoare şi astereala, reparaţii şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări 
interioare PSI Corp C1 şi Corp C6, și execuţie instalaţie paratrăsnet, la sediul Şcolii Populare de Arte şi 
Meserii Vespasian Lungu din strada Mărăşeşti nr. 1, Brăila”, în conformitate cu cerinţele din caietul 
de sarcini şi anexele ataşate acestuia. 

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

Servicii de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Înlocuire învelitoare 
şi astereala, reparaţii şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări interioare PSI Corp C1 şi Corp 
C6, și execuţie instalaţie paratrăsnet, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Vespasian Lungu din 
strada Mărăşeşti nr. 1, Brăila”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si anexele atasate 
acestuia. Garantia de buna executie este de 10%. Alte detalii se vor stabili in contract. Ofertantul 
castigator va posta in SICAP (SEAP) oferta pentru Servicii de proiectare conform anunt publicitar 
nr...................... cu codul CPV 71242000-6. 

CONDITII DE PARTICIPARE 

Oferta trebuie sa cuprinda urmatoarele: certificat constatator din care să reiasă concordanţa codului 
CAEN cu obiectul achiziţiei, alte documente solicitate in caietul de sarcini (tabel cu echipa propusă, 
fotocopii ale documentelor doveditoare ale experienţei profesionale şi calificării personalului, 
atestate ale specialiştilor, experţilor, CV-uri etc.); propunerea financiara şi propunerea tehnică, 
formulare şi declaraţii - care se vor intocmi in conformitate cu formularele aflate ca anexe la caietul 
de sarcini. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 de zile. 

INFORMATII SUPLIMENTARE 

Ca ataşament la prezentul anunţ se regăsesc, într-un singur document PDF: caietul de sarcini, 
modelul de contract spre însuşire, formulare. Documentaţia DALI completă, scanată în format PDF, 
precum şi documentele necesare depunerii ofertei - în format .DOC se pot trimite, la solicitarea 
ofertantului interesat (exprimată pe adresa de mail vespasianlungu@yahoo.com), pe adresa de e-
mail indicată de acesta. 

Termen de depunere a ofertelor: 24.05.2021, ora 16.00, la Registratura Scolii Populare de Arte si 
Meserii “Vespasian Lungu” Braila, strada Marasesti nr.1. Ofertele vor fi inaintate (folosind Formularul 
nr. 1 - Scrisoare de înaintare) în plicuri sigilate si se vor intocmi in conformitate cu cerintele din 
caietul de sarcini si din anexele atasate acestuia (propunere financiara, propunere tehnica si celelalte 
documente pentru atestare capacitatii tehnice si profesionale). Solicitarile de clarificari se vor adresa 
pe email-ul institutiei: vespasianlungu@yahoo.com, iar raspunsurile la acestea se vor posta pe site-ul 
institutiei: www.vespasianlungu.ro. 


