
ADV 1290430 din 09.05.2022 

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

VALOARE ESTIMATA: 126.050,00  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”, în 
conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini şi anexele ataşate acestuia. Garanţia de bună execuţie este de 10%. 
Alte detalii se vor stabili în contract. Ofertantul câştigător va posta în SICAP (SEAP) oferta pentru Servicii de 
proiectare conform anunţ publicitar nr...................... cu codul CPV 71242000-6. 

CONDITII DE PARTICIPARE 

Oferta trebuie să cuprindă următoarele: certificat constatator din care să reiasă concordanţa codului CAEN cu 
obiectul achiziţiei, alte documente solicitate în 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 financiară şi propunerea tehnică, formulare şi declaraţii - care se vor întocmi în 
conformitate cu formularele aflate ca anexe la caietul de sarcini. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 de zile. 

CRITERII DE ATRIBUIRE: 

Prețul cel mai scăzut 

INFORMATII SUPLIMENTARE 

Ca ataşament la prezentul anunţ se regăsesc, într-un singur document PDF: caietul de sarcini, modelul de contract 
spre însuşire, formulare pentru depunerea ofertei, documentaţia faza DALI (Tema de proiectare, Expertiza tehnică 
de rezistenţă, inclusiv relevee, Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, Certificat de urbanism, Studiu 
topografic cu viza OCPI,  Studiu geotehnic verificat AF, Studiu istoric, Aviz Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, 
Aviz Direcţia pentru Cultură a Judeţului Brăila, Referatele verificatorilor tehnici - faza DALI).  
Termen de depunere a ofertelor: 30.05.2022, ora 16.00, la Registratura Şcolii Populare de Arte şi Meserii 
„Vespasian Lungu” Braila, strada Mărăşeşti nr. 1. Ofertele vor fi înaintate (folosind Formularul nr. 1 - Scrisoare de 
înaintare) în plicuri sigilate şi se vor întocmi în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini şi din anexele ataşate 
acestuia (propunere financiară, propunere tehnică şi celelalte documente pentru atestarea capacităţii tehnice şi 
profesionale). Solicitările de clarificări se vor adresa pe email-ul institutiei: vespasianlungu@yahoo.com până la 
data de 19.05.2022, iar răspunsurile la acestea se vor posta în  cel mai scurt timp pe email-urile solicitanţilor şi  
site-ul instituţiei www.vespasianlungu.ro 


