
MUNICIPIUL BRĂILA 
DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE , , 
LICITATU SI PARTENERIAT PUBLIC SI PRIVAT 

' ' ' 
SERVICIUL LICITAŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
în vederea realizării achiziţiei publice având ca obiect Servicii de proiectare-verificator proiecte: 

documentaţie tehnică pentru obţinerea aAutorizaţiei de Desfiinţare (DTAD), Documentaţia 
tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC), documentaţii avize/ acorduri, 

inclusiv PSI, conform Certificatului de urbanism, 
Proiect Tehnic+Detalii de execuţie (PT+DE) la obiectivul de investiţii 

„ Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila " 

Tipul achizitiei/contractului: servicii 
Codul de clasificare CPV: 71300000-1 Servicii de inginerie 
Valoarea estimata a achizitiei este de 15.000,00 lei fără TVA. 
Surse de finantare: Bugetul Local; 
Descrierea achiziţiei şi condiţii referitoare la contract: 
A vând în vedere demararea procedurii de achiziţie publică pentru servicii de proiectare şi execuţie 

lucrări la obiectivul de investiţii mai sus menţionat, este necesar a se realiza servicii de proiectare
verificator proiect. 
Obiectul contractului este reprezentat de verificarea: 
-Documentaţiei tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei de Desfiinţare (DTAD); 
-Documentaţiei tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC); 
-Documentaţiilor avize/acorduri, inclusiv PSI, conform Certificatului de urbanism; 
-Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie (PT +DE), 
documentaţii tehnice tehnice aferente obiectivului de investiţii „ Reabilitarea Stadionului Municipal 
Progresul Brăila ", inclusiv verificarea modificărilor de soluţii tehnice pe parcursul execuţiei, în 
conformitate cu prevederile Legii l 0/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
Termen de prestare a serviciilor: 
Termenul de prestare a serviciilor de proiectare-verificator proiecte: documentaţie tehnică pentru 
obţinerea aAutorizaţiei de Desfiinţare (DTAD), Documentaţia tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de 
Construire (DT AC), documentaţii avize/ acorduri, inclusiv PSI, conform Certificatului de urbanism, 
Proiect Tehnic+Detalii de execuţie (PT +DE) este de 15 zile calendaristice, de la data emiterii ordinului 
de începere 
Oferta trebuie să cuprindă următoarele: 

Documente din care să reiasă o formă de înregistrare a ofertantului. 
Formularul de ofertă anexat ce cuprinde valoarea totală în lei (Anexa 9). 
Formularul A- declaraţie privind conflictul de interese 
Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 zile. 
Propunerea tehnică în conformitate cu cerinţele caietul de sarcini 
Declaraţie pe proprie răspundere privind acceptarea clauzelor contractuale din modelul de 

contract anexat prezentei 

Piaţa Independenţei nr. 1 
Fax: 0239 692 394 
Tel: 0239 694 947 

e-mail: pmb@primariabraila.ro 
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