
                                                                            

 
CONSULTAREA PIEȚEI 

 
Obiect consultare: Serviciul de proiectare PAC, PT, DDE, serviciul de 

asistenţă tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: 
„Reabilitarea, modernizarea și mansardarea creșei nr.5, aleea Mimozelor 

nr.4, Municipiul Constanța” 
Cod CPV: 
-  45210000-2 – Lucrări de construcţii de clădiri; (principal) 
-  71327000-6 – Servicii de proiectare a structurilor portante;  
-  71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor; 

-  45231221-0– Lucrări de construcții de conducte de alimentare cu gaze 
naturale    

 

Descriere: Pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, modernizarea și 
mansardarea creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, Municipiul Constanța” este 
necesara intocmirea documentatie la faza Proiect pentru autorizatia de 

construire, Proiect tehnic de executie si executarea lucrarilor de construire. 
Realizarea serviciilor si lucrarilor se vor realiza pe etape astfel: 

 
         Faza I Întocmire şi predare: 

-Documentatia pentru obtinerea avizelor stabilite prin certificatul de urbanism 
nr.2296/12.06.2018, necesare obtinerii AC, precum si orice documentatii necesare 

obţinerii avizelor/acordurilor prevazute de legislatie pentru crese;  

         Faza II Întocmire şi predare: 

-Proiect pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.), inclusiv proiectul privind 
organizarea executiei (P.O.E.), pentru cladire; 
-Documentatia tehnica (P.A.C) in vederea execuţiei instalaţiei de utilizare gaze 

naturale (I.U.G.);  
-Proiect Tehnic + Detalii de Executie + Caiete de Sarcini (PT+ DE+CS), inclusiv 
pentru instalatia de utilizare gaze naturale; 

-Verificarea documentatiilor întocmite, pe specialitati; 

          Faza III Executie lucrari, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata 

durata executiei lucrarilor, inclusiv participarea la fazele incluse in programul de 

control al lucrarilor de executie şi ori de câte ori se impune. 

 

Aspecte supuse consultarii:  Se solicită o estimare a valorii serviciilor 
de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari, în vederea determinării 

valorii de piata a acestora, conform prevederilor prezentate in caietul de sarcini, 
anexat. Estimarile vor cuprinde pretul la valoarea totală în lei, fără TVA, cu 
precizarea distincta a TVA pentru: 

a) c/v aferentă serviciului de proiectare pentru documentaţiile necesare 
pentru obţinerea avizelor/acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism 

şi orice documentatii necesare obţinerii avizelor/acordurilor prevazute de 
legislatie pentru crese; 



b) c/v aferenta serviciului de proiectare Proiect pentru Autorizatia de 
Construire (P.A.C.), inclusiv proiectul privind organizarea executiei 

(P.O.E.); 
c) c/v aferenta serviciului de proiectare Documentatia tehnica (P.A.C) in 

vederea executiei instalatiei de utilizare gaze naturale (I.U.G.) 
d) c/v aferentă serviciului de proiectare PT+DDE+CS, respectiv Proiect 

tehnic, Detalii de execuţie şi Caiete de sarcini aferente reabilitare şi 

supraetajare cladire, inclusiv instalaţia de utilizare gaze; 
e) c/v serviciului de verificare proiect tehnic, pe specialităţi; 

f) c/v executie lucrări aferente reabilitare, modernizare şi mansardare creşa; 
g) c/v executie lucrări Instalaţie de Utilizare Gaze Naturale (IUG); 
h) c/v organizare de şantier defalcată pentru lucrări conexe şi pentru lucrări 

de constructii şi instalaţii; 
i) c/v asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuţiei 

lucrărilor. 
 
 

 
Data limita transmitere propuneri: 08.02.2019 

Data limita consultare: 11.02.2019 
          Modalitate desfasurare: 

  Se ataseaza caietul de sarcini 
          Consultarea se va desfasura in sistem electronic /e-mail orice 
persoana/organizatie interesata avand posibilitatea de  transmite oferta privind 

estimarea de pret. 
          Estimarile precum si alte informatii se pot transmite la adresa de e – mail 

: directiatehnic@primaria-constanta.ro. Informatiile privind rezultatul consultarii vor fi 
publicate pe www.e-licitatie.ro 
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