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 CONSULTARE PIAȚĂ 

privind: 

estimarea serviciului de elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (inclusiv 

documentaţii pentru obţinere avize, studii de specialitate si expertiza tehnică) 

pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin 

de înot al Liceului Teoretic George Călinescu”  

 

Autoritate contractanta: Municipiul Constanta, b-dul Tomis nr.51 

Proiect: ”Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic 

George Călinescu”, amplasat în municipiul Constanța, strada Dobrilă Eugeniu nr. 6, în incinta 

Liceului Teoretic George Călinescu 

Obiect consultare:  

Estimarea valoarii serviciului de elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 

(inclusiv documentaţii pentru obţinere avize, studii de specialitate si expertiza tehnică) pentru 

obiectivul de investiții: ”Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al 

Liceului Teoretic George Călinescu”, amplasat în municipiul Constanța, strada Dobrilă Eugeniu nr. 

6, în incinta Liceului Teoretic George Călinescu.  

 

Descriere consultare:  

Primaria Municipiului Constanta intenţionează sa achiziţioneze serviciului de elaborare Documentaţie 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (inclusiv documentaţii pentru obţinere avize, studii topo, geo, 

expertiza tehnică, studiu privind performanţa energetică) cu respectarea prevederilor HG nr. 907 din 29 

noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Serviciul consta in: 

1. Elaborare documentaţii pentru obţinere avize solicitate prin Certificatul de Urbanism, precum si 

studii de specialitate: 

- documentaţii pentru obţinere avize solicitate prin certificatul de urbanism nr. 3820/15.10.2018 

- studii topo,  

- studii geo, 

- expertiza tehnică, 

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata in funcţie de 

fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic si al mediului înconjurător conform 

art 9 din Legea 372/2005 privind performanţa energetică 

2. Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii. 

 

Amplasamentul propus este situat în nordul municipiului Constanța și reprezintă terenul aferent 

Liceului Teoretic „George Călinescu” din Constanța, cu suprafața din acte 9188mp și măsurată 

8673mp. Pe acest lot este un bazin de înot descoperit, construcție din beton armat cu zidărie de 

cărămidă, S. construită = 353,95mp, în stare avansată de degradare, nefolosit și nefolosibil de foarte 

mulți ani. Dimensiunile în plan ale bazinului existent sunt aproximativ 13m/ 24m. 

Caracteristici tehnice 

     -  Cuva se va realiza ţinând cont de indicaţiile din expertiza tehnica. Cuva bazinului va avea o 

inaltime variabila, inaltimea maxima a cuvei fiind situata in zona de block starturi Bazinul, care 
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va fi dotat cu sistem de preaplin si asigurare a luciului de apa pe laturile longitudinale si in 

capătul cu adâncime mica. Pe zona cu block-starturi s-a optat pentru un rebord pentru reţinerea 

valurilor. Rebordul va avea partea superioara lăţita, astfel incat sa nu prezinte pericol de 

alunecare pentru înotătorii care se vor urca pe aceasta. 

- Sistem constructiv clădire: stâlpi si grinzi din beton armat .  

- Se va asigura plaja perimetrala pentru bazin 

- Se vor asigura vestiare, organizate distinct pe sexe, cu duşuri si grupuri sanitare echipate 

complet si cu facilitaţi pentru persoanele cu dizabilitati. 

- Alimentarea cu gaz natural a centralei termice care va produce apa calda se va face prin 

branşament la reţeaua de gaz. 

- Alimentarea cu energie electrica a clădirii (vestiar, duşuri, grup sanitar si echipament 

tehnologic) se va face prin branşament la reţeaua de energie electrica. 

- Alimentarea cu apa rece a clădirii se va face prin branşament la reţeaua publica de alimentare cu 

apa rece.  

- Pentru apele uzate menajere provenite din funcţionarea grupurilor sanitare precum si din golirea 

bazinului se vor analiza de către proiectant soluţiile de evacuare in reţeaua de canalizare 

menajera corespunzător cu nivelul reţelelor de canalizare menajera in raport cu nivelul prizei de 

evacuare de la baza bazinului. 

- Colectarea si drenarea apelor de ploaie de pe terasa (acoperişul) clădirii si de pe platformele 

betonate se va realiza in reţeaua de canalizare pluviala. 

- Se va asigura centrala termica pe gaz cu schimbător pentru generarea apei calde, echipamente 

specific unui bazin filtru bazin, pompa filtrare, clorinator, regulator de nivel cu flotor, aspirator 

manual pentru suprafaţa apei, proiectoare subacvatice, sifon de fund, stuturi de introducere, 

filtru nisip, tablou electric general care se montează in camera tehnica.  

 

Dată limită transmitere propuneri: 18.10.2018 

 

Dată limită consultare: 19.10.2018  

 

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:  

- Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, 

- documentaţii pentru obţinere avize solicitate prin certificatul de urbanism nr. 3820/15.10.2018 

- studii topo,  

- studii geo, 

- expertiza tehnică, 

- studiu privind performanţa energetică, cf. Lg 372/2005 

Totodată, ofertanții vor prezenta o listă cu personalul necesar realizării acestui serviciu. 

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 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:  

directiatehnic@primaria-constanta.ro.  

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

 


