Consultarea pieței
privind achiziţionarea serviciului de elaborare documentație tehnico-economică Studiu
de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții –
”Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul km 4-5 şi
cartierul Faleză Sud – Poarta 6, în zona Liceului Lucian Blaga”

Municipiul Constanța; Cod Fiscal 4785631
Adresa : Primăria Municipiului Constanța, B-dul. Tomis, Nr.51, Constanța,
cod poștal 900725, tel/fax 0241/488151

Obiect consultare:
Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică studiu de fezabilitate pentru
obiectivul de investiții ”Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul km
4-5 şi cartierul Faleză Sud – Poarta 6, în zona Liceului Lucian Blaga”
Cod CPV: 71320000- Servicii de concepție tehnică
Descriere:
În municipiul Constanța, între cartierul faleză Sud – Poarta 6 și Cartierul Km. 4-5,
se afla două magistrale de cale ferată dublă, una către Portul Constanța și una către
municipiul Mangalia. În zonă, nu există amenajate treceri la nivel cu calea ferată.
Proiectul urmărește realizarea unei circulații pietonale facile și în siguranță între
cele două cartiere. Realizarea proiectului poate include și zone dedicate pietonilor și
bicicliștilor, care să permită traversarea unor zone abrupte și crearea de facilități pe
traseele propuse pentru persoanele cu dizabilități.
Zona studiată beneficiază de un avantaj care poate contribui semnificativ la
creșterea deplasărilor pietonale și cu biciclete și reducerea deplasărilor cu
autovehiculul personal.
Grupurile țintă vizate sunt: locuitorii zonei, elevii, angajații platformei portuare.
Astfel, aria studiului este suficient de cuprinzătoare, locația efectivă a proiectului va
fi stabilită în zona marcata pe planul nr.1 de mai jos, zona delimitată la vest de strada
Micșunelelor și la est de cvartalele de blocuri din aliniamentul strazii Viorelelor.
Pasarela pietonală va traversa cele două magistrale de cale ferată a căror ampriză
este de aproximativ 40 m și strada Viorelelor a carei ampriză este de 13 m.

Plan nr.1

Plan încadrare în zonă nr.2

Aspecte supuse consultării: Solicitare oferta de preț conform descrierii de mai sus.
Data limită transmitere propuneri: 10.09.2020
Data limită consultare: 14.09.2020
Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite
oferta de preț atât la sediul nostru din Str. Mihaileanu, nr. 10, dar și pe email:
maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro.

Pentru relații suplimentare: Mihaela Pătruțoiu 0241 488 169, 0722 326 720.

