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Serviciul Economic
Nr. 14960C / 19.08.2016

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
pentru depunerea de oferte în vederea achizitionării de 

SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRĂRILOR –
DIRIGENTIE DE SANTIER

la obiectivul ”Lucrări pentru igienizarea si amenajarea Camerei tehnice Subsol Corp D”

Către: OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Ilfov vă invită să participati la procedura 
de atribuire a contractului de achizitie publică directă a serviciilor dirigentie de santier în 
vederea realizării proiectului ”Lucrări pentru igienizarea si amenajarea Camerei tehnice 
Subsol Corp D”, conform specificatiilor tehnice stabilite în caietul de sarcini atasat. 

Constructia proiectată se înscrie în categoria de importantă D, clasa de importantă IV.

1. Modalitatea de achizitie: cumpărare directă
2. Obiectul contractului: servicii de supraveghere a lucrărilor – dirigentie de santier la 

obiectivul „Lucrări pentru igienizarea si amenajarea Camerei tehnice Subsol Corp D” 
din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Ilfov.

3. Durata contractului: Durata Serviciilor de supraveghere a lucrărilor - dirigentie de 
santier este de  26 luni (2 luni durata de executie a lucrărilor + 24 luni garantia lucrărilor) si intră 
în vigoare de la data ordinului de începere a serviciilor si îsi va produce efecte până la 
încheierea Procesului verbal de receptie finală a Lucrărilor pentru igienizarea si 
amenajarea Camerei tehnice Subsol Corp D din cadrul Oficiului de Cadastru si 
Publicitate Imobiliară Ilfov.

4. Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor
5. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scăzut
6. Data si ora limită de depunere a ofertelor: 25.08.2016 ora 10.00, la sediul autoritătii 

contractante, Registratură
7. Adresa la care se transmit ofertele: Şos. Pavel D. Kiseleff, Nr. 34, Sector 1, Cod poştal 

11347, Bucureşti, România
Telefon: (+4021)224.60.85; (+4021)311.93.55; (+4021)224.61.58; Fax: 

(+4021)224.60.84; e-mail: if@ancpi.ro ; Persoana de contact: Dinut Adriana-Ioana, tel. 
(+4021)311.93.55
8. Limba de redactare a ofertei: română
9. Moneda în care se transmite oferta de pret: LEI
10.Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
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11.Oferta si documentele de calificare care o însotesc vor fi depuse în plic sigilat, cu 
Scrisoare de înaintare.

12.Valoarea estimată a contractului: 5000 lei, fără TVA.
13.Sursa de finantare: Subventii de la bugetul de stat
14.Oferta depusă trebuie să cuprindă: propunerea financiară, propunerea tehnică si 

documentele de calificare.
15.Pretul: se va exprima în LEI, fără TVA. 

Pretul va rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului si NU se acceptă
actualizarea acestuia.

Documente de calificare ce trebuie să însotească oferta:
a) Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (forma extinsă), valabil 

la data depunerii ofertelor, din care să reiasă ca operatorul economic este legal 
constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si 
faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activitătile care fac obiectul 
contractului. Documentul se va depune în copie cu mentiunea ”conform cu 
originalul”, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului.

b) Informtii generale (formular)
c) Autorizatie de Diriginte de santier, valabilă la data depunerii ofertei si pe tot 

parcursul derulării contractului. Nu se acceptă diriginti de santier în curs de 
autorizare.
Dirigintele de santier trebuie să fie autorizat cel putin pentru categoria D de 
importantă - domeniu de autorizare 2.1 sau o categorie superioară

d) Dovada îndeplinirii si finalizării în ultimii 3 ani, a cel putin o lucrare similară
(formular)
Pentru demonstrarea celor mentionate în declaratie, se vor depune copia 
contractului de servicii similare si recomandarea din partea beneficiarului.

e) Declaratie pe proprie răspundere privind conditiile de muncă si protectia muncii
(formular)

Atasăm prezentei invitatii caietul de sarcini, draftul contractului de prestări servicii, 
formularele necesar a fi completate. 

Pentru informatii suplimentare cu privire la prezenta achizitie: D-na Dinut Adriana-
Ioana, Telefon: (+4021)311.93.55; E-mail: if@ancpi.ro, adriana.dinut@ancpi.ro . Se va 
mentiona denumirea achizitiei: ”DIRIGENTIE DE SANTIER Lucrări pentru igienizarea 
si amenajarea Camerei tehnice Subsol Corp D”
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Serviciul Economic


Nr. 14960C / 19.08.2016

INVITAŢIE DE PARTICIPARE


pentru depunerea de oferte în vederea achizitionării de 


SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRĂRILOR – 


DIRIGENTIE DE SANTIER

la obiectivul ”Lucrări pentru igienizarea si amenajarea Camerei tehnice Subsol Corp D”

Către: OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Ilfov vă invită să participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică directă a serviciilor dirigentie de santier în vederea realizării proiectului ”Lucrări pentru igienizarea si amenajarea Camerei tehnice Subsol Corp D”, conform specificatiilor tehnice stabilite în caietul de sarcini atasat. 


Constructia proiectată se înscrie în categoria de importantă D, clasa de importantă IV.

1. Modalitatea de achizitie: cumpărare directă


2. Obiectul contractului: servicii de supraveghere a lucrărilor – dirigentie de santier la obiectivul „Lucrări pentru igienizarea si amenajarea Camerei tehnice Subsol Corp D” din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Ilfov.

3. Durata contractului: Durata Serviciilor de supraveghere a lucrărilor - dirigentie de santier este de  26 luni (2 luni durata de executie a lucrărilor + 24 luni garantia lucrărilor) si intră în vigoare de la data ordinului de începere a serviciilor si îsi va produce efecte până la încheierea Procesului verbal de receptie finală a Lucrărilor pentru igienizarea si amenajarea Camerei tehnice Subsol Corp D din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Ilfov.

4. Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor

5. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scăzut


6. Data si ora limită de depunere a ofertelor: 25.08.2016 ora 10.00, la sediul autoritătii contractante, Registratură

7. Adresa la care se transmit ofertele: Şos. Pavel D. Kiseleff, Nr. 34, Sector 1, Cod poştal 11347, Bucureşti, România

Telefon: (+4021)224.60.85; (+4021)311.93.55; (+4021)224.61.58; Fax: (+4021)224.60.84; e-mail: if@ancpi.ro ; Persoana de contact: Dinut Adriana-Ioana, tel. (+4021)311.93.55


8. Limba de redactare a ofertei: română

9. Moneda în care se transmite oferta de pret: LEI

10. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile


11. Oferta si documentele de calificare care o însotesc vor fi depuse în plic sigilat, cu Scrisoare de înaintare.


12. Valoarea estimată a contractului: 5000 lei, fără TVA.


13. Sursa de finantare: Subventii de la bugetul de stat


14. Oferta depusă trebuie să cuprindă: propunerea financiară, propunerea tehnică si documentele de calificare.


15. Pretul: se va exprima în LEI, fără TVA. 

Pretul va rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului si NU se acceptă actualizarea acestuia.

Documente de calificare ce trebuie să însotească oferta:


a) Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (forma extinsă), valabil la data depunerii ofertelor, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activitătile care fac obiectul contractului. Documentul se va depune în copie cu mentiunea ”conform cu originalul”, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului.

b) Informtii generale (formular)

c) Autorizatie de Diriginte de santier, valabilă la data depunerii ofertei si pe tot parcursul derulării contractului. Nu se acceptă diriginti de santier în curs de autorizare.

Dirigintele de santier trebuie să fie autorizat cel putin pentru categoria D de importantă - domeniu de autorizare 2.1 sau o categorie superioară


d) Dovada îndeplinirii si finalizării în ultimii 3 ani, a cel putin o lucrare similară (formular)

Pentru demonstrarea celor mentionate în declaratie, se vor depune copia contractului de servicii similare si recomandarea din partea beneficiarului.

e) Declaratie pe proprie răspundere privind conditiile de muncă si protectia muncii (formular)

Atasăm prezentei invitatii caietul de sarcini, draftul contractului de prestări servicii, formularele necesar a fi completate. 

Pentru informatii suplimentare cu privire la prezenta achizitie: D-na Dinut Adriana-Ioana, Telefon: (+4021)311.93.55; E-mail: if@ancpi.ro, adriana.dinut@ancpi.ro . Se va mentiona denumirea achizitiei: ”DIRIGENTIE DE SANTIER Lucrări pentru igienizarea si amenajarea Camerei tehnice Subsol Corp D”
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