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CONSULTAREA PIEȚEI 
 

privind estimarea valorii execuţiei lucrărilor, inclusiv a serviciului de proiectare PAC, PT, 

DDE, verificarea proiectelor și asistența tehnică pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, 

modernizarea și mansardarea Creșei nr.2”, Aleea Mălinului nr.4, Municipiul Constanța 

 

 

Obiectiv consultare: estimarea valorii execuției lucrărilor, inclusiv a serviciului de 
proiectare PAC, PT, DDE (Proiect pentru Autorizația de Construire, Proiect 

tehnic și Detalii de execuție), verificarea proiectelor și asistența tehnică pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei 
nr. 2”, Aleea Mălinului nr. 4, Municipiul Constanța. 

Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al comisiei din 28 
noiembrie 2007 – care asigură descrierea cât mai exactă a obiectului 

contractului: 
- 45210000 -2 – Lucrări de construcţii de clădiri (cod principal) 

- 71327000 -6 - Servicii de proiectare a structurilor portante  
- 45231221-0 – Lucrări de construcții de conducte de alimentare cu gaze 
naturale 

- 71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor 
Autoritate contractanta: Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Constanţa 

Descriere consultare:estimarea valorii pentru lucrări și servicii aferente obiectivului de 
investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2”, 
Aleea Mălinului nr. 4, Municipiul Constanța, după cum urmează: 

       Faza I -  Întocmire și predare : 
- Documentația pentru obținerea avizelor stabilite prin certificatul de 

urbanism nr. 2297 / 12.06.2018, necesare obținerii AC, precum și orice 
documentații necesare obţinerii avizelor/acordurilor prevăzute de legislație 
pentru creșe; 

       Faza II - Întocmire și predare : 
• Proiect pentru Autorizația de construire (PAC), inclusiv proiectul privind 

organizarea execuției (POE), pentru clădire; 
• Documentația tehnică (PAC) pentru execuția instalației de utilizare gaze 
naturale (IUG); 

• Proiect Tehnic + Detalii de Execuție + Caiete de Sarcini (PT+DE+CS), 
inclusiv pentru instalația de utilizare gaze naturale; 

• Verificarea documentațiilor întocmite, pe specialități. 
      Faza III : 
• Execuția lucrărilor; 

• Asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuției 
lucrărilor, inclusiv participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 

control al lucrărilor de execuție, precum și ori de câte ori se impune.  
Aspecte supuse consultării: să estimeze valoric conform caietului de sarcini pe faze si 

activități, astfel: 

a) valoarea aferenta serviciului de proiectare pentru documentaţiile necesare 
pentru obţinerea avizelor/acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism si 

orice documentatii necesare obţinerii avizelor/acordurilor prevazute de 
legislatie pentru crese; 
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b) valoarea aferenta serviciului de proiectare Proiect pentru obtinerea 

Autorizaţiei de Construire (PAC) şi Proiect privind Organizarea Executiei 
(POE); 

c) valoarea aferenta serviciului de proiectare Proiect pentru Documentatia 
tehnica (P.A.C) in vederea executiei instalatiei de utilizare gaze naturale 
(I.U.G.); 

d) valoarea aferenta serviciului de proiectare PT+DDE+CS, respectiv Proiect 
tehnic, Detalii de execuţie şi Caiete de sarcini aferente reabilitare, 

modernizare şi mansardare cladire, inclusiv instalaţia de utilizare gaze; 
e) valoarea serviciului de verificare proiect tehnic pe specialităţi;  
f) valoare executie lucrări aferente reabilitare, modernizare şi mansardare 

creşă; 
g) valoare executie lucrări Instalaţie de Utilizare Gaze naturale (IUG); 

h) valoare organizare de şantier, defalcata pe lucrari de constructii si instalatii 
aferente organizarii santierului si cheltuieli conexe organizarii santierului; 

i) valoare asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuţiei 

lucrărilor; 
 

Dată limită transmitere propuneri: 08.02.2019 
 

Dată limită consultare: 11.02.2019 
 
Modalitate de desfășurare: se atașează Caietul de sarcini 

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:  
directiatehnic@primaria-constanta.ro.  

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

 


