
               DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII  ȘI ADMINISTRATIV 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Denumirea achiziției: Servicii de concepție tehnică constând în servicii proiectare 
privind elaborarea documentațiilor necesare efectuării lucrărilor de modernizare a 
grupurilor sanitare comune din sediul Ministerului Educației din București, situat în Str. 
G-ral Berthelot nr. 28 - 30. 
 
Cod CPV 71320000-7  – Servicii de concepție tehnică 
 
Buget alocat: 50.500 lei cu TVA inclus. 
 
Către: Ministerul Educației invită orice agent economic specializat interesat, ce apreciază 
că deține capacitatea tehnică și resursa umană necesară să participe la ofertarea 
serviciilor de concepție tehnică(servicii de proiectare) conform Caiet de sarcini anexat. 
 
A. OBIECTIVUL SUPUS OFERTĂRII - Ministerul Educației, cod fiscal 13729380, cu sediul în 
București, str. G-ral. Berthelot nr. 28 – 30, sector 1, telefon 021.405.62.00 
B. Serviciile propuse a se executa constau în:  
Servicii de proiectare pentru specialitatea arhitectură, constând în: 

1) elaborare releveu arhitectural în urma măsurătorilor realizate în amplasament; 

2) elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.); 

3) elaborare Proiect Tehnic (P.Th.) și Detalii de Execuție (D.E.) și asistență tehnică pe 

parcursul execuției lucrărilor de construire; 

 Servicii de proiectare pentru specialitatea instalații (Ie, Is, It), constând în: 

1) elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.); 

2) elaborare Proiect Tehnic (P.Th.) și Detalii de Execuție (D.E.) și asistență tehnică pe 

parcursul execuției lucrărilor de construire; 

 Servicii de amenajare interioară (design de produs), constând în: 

1) elaborare concept arhitectural; 

Ofertele ce vor conține prețul unitar și estimarea valorii acestora se vor trimite pe adresa 

de email ionut.florea@edu.gov.ro, cu mențiunea „Servicii de concepție tehnică constând 

în servicii proiectare privind elaborarea documentațiilor necesare efectuării lucrărilor 

de modernizare a grupurilor sanitare comune din sediul Ministerului Educației din 

București, situat în Str. G-ral Berthelot nr. 28 - 30”. 

C. Limba de redactare a ofertei: limba română 
D. Criteriul de atribuire al contractului: prețul cel mai scăzut al serviciilor 
E.  Ofertele se vor trimite în 5 zile de la publicarea pe site-ul Ministerului Educației.  
 
Alte informații sau clarificări puteți obține la numărul de telefon 0740.184.836 (Șef 
Serviciu Administrativ - Ionuț FLOREA). 

Director DAA, 
Leonard CURCĂ 

Întocmit, 
Șef Serviciu Administrativ 

Ionuț FLOREA 
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