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ROMÂNIA                               F02-PS08 

JUDEŢUL CONSTANŢA                     
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA                  

DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE  
SERVICIUL INVESTIŢII          
NR. 68153 DIN  23.04.2020 
               

     
 

SOLICITARE CONSULTARE PIAȚĂ 
 
privind determinarea valorii estimate privind achiziţia serviciului de proiectare SF, 

DTAC, PT, DE, POE, verificarea proiectelor, asistenţă tehnică şi execuţie a 
instalaţiilor de utilizare-coloane electrice alimentare , punctelor de conexiune 

şi montare a staţiilor de reîncărcare aferente proiectului "Achiziţie de mijloace de 
transport public-autobuze electrice cu lungimea de 12 m.l." şi "Achiziţie de mijloace de 
transport public-autobuze electrice cu lungimea de 10 m.l." locaţii:strada Cişmelei cap 

linie RATC, strada Theodor Burada/Gării cap linie RATC şi strada Industrială garaj RATC. 
 

Autoritate contractanta: Municipiul Constanţa, b-dul Tomis nr.51 
 
Obiectiv: achiziţia serviciului de proiectare SF, DTAC, PT, DE, POE, verificarea 

proiectelor, asistenţă tehnică şi execuţie a instalaţiilor de utilizare-coloane 
electrice alimentare , punctelor de conexiune şi montare a staţiilor de 

reîncărcare aferente proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public-autobuze 
electrice cu lungimea de 12 m.l." şi "Achiziţie de mijloace de transport public-autobuze 
electrice cu lungimea de 10 m.l." locaţii:strada Cişmelei cap linie RATC, strada Theodor 

Burada/Gării cap linie RATC şi strada Industrială garaj RATC. 
 

  Cod CPV 45310000 – Lucrări de instalaţii electrice 
  Cod CPV 71323100-  Proiectare instalaţii electrice 
 

Obiect consultare: Estimarea valorii pentru: achiziţia serviciului de proiectare SF, 
DTAC, PT, DE, POE, verificarea proiectelor, asistenţă tehnică şi execuţie a 

instalaţiilor de utilizare-coloane electrice alimentare , punctelor de conexiune 
şi montare a staţiilor de reîncărcare aferente proiectului "Achiziţie de mijloace de 
transport public-autobuze electrice cu lungimea de 12 m.l." şi "Achiziţie de mijloace de 

transport public-autobuze electrice cu lungimea de 10 m.l." locaţii:strada Cişmelei cap 
linie RATC, strada Theodor Burada/Gării cap linie RATC şi strada Industrială garaj RATC. 

 
Descriere consultare: 
Caracteristici tehnice/situația existentă 

  Elaborarea documentaţiei tehnico-economică pentru proiectare SF, DTAC, PT, DE, 
POE, verificarea proiectelor, asistenţă tehnică şi execuţie a instalaţiilor de 

utilizare-coloane electrice alimentare , punctelor de conexiune şi montare a 
staţiilor de reîncărcare aferente proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public-

autobuze electrice cu lungimea de 12 m.l." şi "Achiziţie de mijloace de transport public-
autobuze electrice cu lungimea de 10 m.l." locaţii:strada Cişmelei cap linie RATC, strada 
Theodor Burada/Gării cap linie RATC şi strada Industrială garaj RATC. 
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       Aferent locaţiilor mai sus menţionate în vederea branşării la reţeaua de energie 
electrică au fost obţinute următoarele documente: 
 

      -Aviz tehnic de racordare nr. 03915784/10.06.2019 emis de S.C.E-Distribuţie 
Dobrogea S.A., prin care se stabileşte o putere instalată de 600 kw. locaţia: strada 

Cişmelei cap linie RATC. extras carte funciară 238817.Acest branşament va asigura 
alimentarea cu energie electrică pentru 2 staţii de reîncarcare rapidă SR pentru 

autobuze electrice AbE lungime 10 ml, pe perioada zilei.  
 
      -Aviz tehnic de racordare nr. 03916938/06.06.2019 emis de S.C.E-Distribuţie 

Dobrogea S.A. prin care care se stabileşte o putere instalată de 1200 kw locaţia: strada 
Theodor Burada/Gării cap linie RATC extras carte funciară 238826.Acest branşament va 

alimenta 1 staţie de reîncarcare rapidă SR pentru autobuze electrice AbE lungime 10 ml 
pe perioada zilei și 3 staţii de reîncarcare rapidă SR pentru autobuze electrice AbE 
lungime 12 ml, pe perioada zilei. 

 
      -Aviz tehnic de racordare nr. 03915766/17.05.2019 emis de S.C.E-Distribuţie 

Dobrogea S.A. prin care care se stabileşte o putere instalată de 1640 kw. locaţia: strada 
Industrială garaj RATC extras carte funciară 222442.Acest branşament va alimenta 2 
staţii reîncarcare rapidă SR pentru autobuze electrice AbE lungime 10 ml (pe perioada 

zilei), 2 staţii reîncarcare rapidă SR pentru autobuze electrice AbE lungime 12 ml (pe 
perioada zilei), 41 staţii reîncarcare lentă pentru autobuze electrice (pe perioada nopţii). 

 
 
Nota: 

     Solicitarea pentru încheierea celor trei contracte de racordare a fost depusă la S.C.E-
Distribuţie Dobrogea S.A. şi se află în curs de definitivare urmând să se achite tarifele 

de racordare. 
      Se prevede proiectarea şi execuţia a trei branşamente pentru alimentarea cu 
energie electrică a autobuzelor pentru următoarele locaţii: 

 
    -locaţia strada Cişmelei cap linie RATC 

     instalaţiile de utilizare-coloane electrice alimentare fac legătura între punctul de 
conexiune şi staţiile de reîncărcare după cum urmează: 
      staţii de reîncarcare rapidă SR pentru autobuze electrice AbE lungime 10 ml (pe 

perioada zilei)-2 bucăţi, 
     puterea instalată totala este de 600 kw, 

    -extras carte funciară 238817 
 
    -locaţia strada Theodor Burada/Gării cap linie RATC 

      instalaţiile de utilizare-coloane electrice alimentare fac legatura între punctul de 
conexiune şi staţiile de reîncărcare după cum urmează: 

     -1 staţie de reîncarcare rapidă SR pentru autobuze electrice AbE lungime 10 ml (pe 
perioada zilei), 

     -3 staţii de reîncarcare rapidă SR pentru autobuze electrice AbE lungime 12 ml (pe 
perioada zilei), 
     -puterea instalată totala este de 1200 kw, 

     -extras carte funciară 238826 
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     -locaţia strada Industrială garaj RATC 
      -instalaţiile de utilizare-coloane electrice alimentare fac legătura între punctul de 
conexiune şi staţiile de reîncărcare după cum urmează: 

      -2 staţii reîncarcare rapidă SR pentru autobuze electrice AbE lungime 10 ml (pe 
perioada zilei), 

      -2 staţii reîncarcare rapidă SR pentru autobuze electrice AbE lungime 12 ml (pe 
perioada zilei), 

     -41 staţii reîncarcare lentă pentru autobuze electrice (pe perioada nopţii), 
      -puterea instalată totală este de 1640 kw 
      -extras carte funciară 222442 

 
Dată afișare anunț:                         29.04.2020 

Dată limită transmitere propuneri:06.05.2020 

Dată limită consultare:                    08.05.2020 
 

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

  Elaborarea documentaţiei tehnico-economică pentru proiectare SF, DTAC, PT, DE, 
POE, verificarea proiectelor, asistenţă tehnică şi execuţie a instalaţiilor de 
utilizare-coloane electrice alimentare , punctelor de conexiune şi montare a 

staţiilor de reîncărcare aferente proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public-
autobuze electrice cu lungimea de 12 m.l." şi "Achiziţie de mijloace de transport public-

autobuze electrice cu lungimea de 10 m.l." locaţii:strada Cişmelei cap linie RATC, strada 
Theodor Burada/Gării cap linie RATC şi strada Industrială garaj RATC. 
 

Modalitate de desfășurare: Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, 
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 sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la 
dispoziție de către autoritate contractantă.  Ofertele, precum și alte informații se pot 

transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro. 
Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-

licitație.ro. 

 
                                           Director executiv adj. 
                                                  Daniela NANU 

 
Șef serviciu                                                        
Marian FILIP                                                   

                                              Întocmit 
              Inspector                 Inspector 

                                                             Răzvan TUDORAN     Viorel DIACONU 
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