
    

                                                                          

SOLICITARE   CONSULTARE  PIAȚĂ 

 

Proiect: "Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța" 

Obiect consultare: Elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren - studiu topografic, 

expertiză tehnică, DALI, altele - studiu istoric, documentar fotografic, analiză cost beneficiu, 

documentații pentru obținere avize/acorduri) aferentă obiectivului de investiții "Restaurarea 

Muzeului de Artă Populară, Constanța". 

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: 

www.e-licitație.ro 

Descriere consultare: Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de 

elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren - studiu topografic, expertiză tehnică, 

DALI, altele - studiu istoric, documentar fotografic, analiză cost beneficiu, documentații pentru 

obținere avize/acorduri). 

Date referitoare la obiectivul de investiții "Restaurarea Muzeului de Artă Populară, 

Constanța", din municipiul Constanța, Bd-ul Tomis nr.32. 

Ansamblul muzeal ce urmează a fi reabilitat este compus din: 

• Clădire muzeu:  

- suprafața construită a clădirii= 431 mp;  

- suprafața construită desfășurată = 1449 mp ; 

- suprafața măsurată a imobilului =1636 mp; 

- regim de înălțime:  D+P+1E; 

- an construcţie: 1896. 

Facem precizăm că Muzeul de Artă Populară Constanța este înscris în Lista monumentelor istorice 

fiind o clădire monument istoric de valoare națională și universală (CT-II-m-A 02850), de aceea, 

toate secțiunile documentațiilor vor fi tratate, elaborate și semnate conform prevederilor legale în 

domeniu. 

• Clădire anexă: 

- suprafața construită  = 167 mp;  

- suprafața construită desfășurată = 482 mp ; 

- suprafața măsurată a imobilului =1636 mp; 

- regim de înălțime: D+P+1E; 

- an construcţie: 1954. 

 

Starea clădirilor: necesită reabilitare. 

Funcţiunea clădirilor: muzeu și anexă depozit de patrimoniu cultural național. 

Persoanele interesate pot efectua vizite în teren la adresa mai sus menţionată. 

Dată limită transmitere propuneri: 20.03.2017 

Dată limită consultare: 24.03.2017 

Aspecte supuse consultării: Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii 

estimate a serviciului cu detalierea preţului estimat pe fiecare documentație în parte (studii de teren - 

studiu topografic, expertiză tehnică, DALI, altele - studiu istoric, documentar fotografic, analiză cost 

beneficiu, documentații pentru obținere avize/acorduri). 

Totodată, ofertanții vor preciza dacă personalul minim de specialitate solicitat prin Caietul de sarcini 

este suficient pentru realizarea serviciului sau în caz contrat, se va prezenta o listă cu personalul 

necesar realizării acestei investiții în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu cerințele 

Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor, Axa Prioritară 5, Prioritatea de 

investiții 5.1, Programul Operațional Regional 2014-2020. 



Modalitate de desfășurare: Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice 

persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea 

determinării valorii estimate a serviciului. 

!!! Se poate transmite orice altă informație considerată necesară cu privire la cerințele din Caietul de 

sarcini.  

Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: programe@primaria-

constanta.ro. 

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro. 

Atașăm prezentei solicitări, Caietul de sarcini și Certificatul de Urbanism nr.2445/13.09.2016.  

 

 

Coordonator proiect, 

IRINA PÂRLOGEA 


