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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

rr 

în vederea realizării achiziţiei publice având ca obiect 
servicii de dirigenţie de şantier la obiectivul de investiţii 

„Amenajare Orăşelul Copiilor şi Skate Parc în Parc Monument, Municipiul Brăila" 

Tipul achizitiei/contractului: servicii 
Codul de clasificare CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor 
Descrierea achiziţiei şi condiţii referitoare la contract: 
Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier la obiectivul 

de investiţii "Reabilitare şi modernizare Parc Monument, etapa a II-a". 
Valoarea estimată a contractului este de 40.000,00 lei fără TVA. 
Surse de finanţare: - Bugetul local 
Durata contractului: 
Durata serviciilor de dirigenţie de şantier va fi pe toată durata execuţiei lucrărilor, până la 

finalizarea acestora. 
Durata estimată de execuţie a lucrărilor, în conformitate cu documentaţia tehnico

economică, faza I, este de I O luni, iar perioada de garantie a lucrarilor este de 60 luni. 
Garanţia de bună execuţie a contractului reprezintă 5% din valoarea contractului fără TV A şi 

se constituie confom1 modelului de contract anexat. 
Oferta trebuie să cuprindă următoarele: 

Documente din care să reiasă o formă de înregistrare a ofertantului. 
Formularul de ofertă anexat cu cuprinde valoarea în lei fără TV A 
Formularul A 
Propunerea tehnică în confom1itate cu cerinţele solicitate în caietul de sarcini. 
Declaraţie pe proprie răspundere privind acceptarea clauzelor contractuale din modelul de 

contract anexat prezentei 
Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor solicitate în caietul de sarcini anexat. 

Prevederile cuprinse în caietul de sarcini fac parte integrantă din invitaţia de participare pentru 
elaborarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea 
tehnică. Cerinţele precizate în Caietul de sarcini sunt considerate a fi minimale. 

Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 
considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini. 

În cazul în care executarea contractului ce urmează a fi încheiat impune subcontractarea 
anumitor părţi din acesta, vă rugăm să îi indicaţi şi să precizaţi ce urmează a fi realizat de aceştia 

În cazul în care executarea contractului ce unnează a fi încheiat impune subcontractarea 
anumitor părţi din acesta, vă rugăm să îi indicaţi şi să precizaţi ce urmeaza a fi realizat de aceştia. 
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