ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA
DIRECŢIA URBANISM
Nr. Înreg. 124804 din 28.06.2019

APROBAT,
PRIMAR,

……………………….…………………………
DECEBAL FĂGĂDĂU

CONSULTAREA PIEȚEI1
conform art.18 din H.G. 395/2016
cu privire la achiziția de servicii
Obiect consultare: estimarea valorii de achiziție a serviciului de elaborare și actualizare
piese scrise și desenate ce vor sta la baza actualizării PUZ Peninsula, în conformitate cu Ordin MTCT
nr. 562 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”.
Planul de urbanism zonal se elaborează în format analog şi digital (piese scrise şi desenate)
pe suport topografic și cadastral actualizat, realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970, scara
1: 2000.
Descriere: Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a
serviciilor de elaborare și actualizare piese scrise și desenate ce vor sta la baza actualizării PUZ
Peninsula, pentru amplasamentul situat în Municipiul Constanța, zona Peninsula, în suprafață de cca.
95ha, delimitat în planul anexat (Anexa 2).
Aspecte supuse consultării: oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării
valorii estimate a serviciilor menționate mai sus, cu detalierea prețului estimat pe fiecare
documentație în parte; documentațiile propuse pentru actualizare sunt prezentate în Anexa 3.
Data publicare anunț: 01.07.2019
Data limită transmitere propuneri: 10.07.2019
Data limită consultare: 12.07.2019
Modalitate desfășurare: Orice persoană/ organizație interesată are posibilitatea de a
transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciului menționat
mai sus pe adresa de e-mail arhitect.sef@outlook.com. Se poate transmite orice altă informație sau
propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de autoritatea
contractantă.
Oferta de preț, precum și alte informații, se pot transmite pe adresa de e-mail:
arhitect.sef@outlook.com, completând tabelul din Anexa 1.
Documentațiile pentru care se solicită actualizarea pot fi consultate în Anexa 3.

ARHITECT ȘEF,
drd.urb. Mihai Radu Vânturache
INSPECTOR
Diana Lepădatu
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Obiectul și limitele consultării vor fi discutate cu primarul/ viceprimarul căruia ii este subordonată direcția. Consultarea
pieței va fi înaintată către Serviciul Achiziții numai în baza unei discuții cu primarul/ viceprimarul cu atribuții delegate.

