
                 
 

ANUNT: Contract de achizitie directa pentru: „Lucrări de demolare a 
unor active amplasate pe plaja Modern inclusiv proiectarea in 

vederea demolarii”, 
 

- COD CPV 45111100 

 
        Autoritatea contractanta: 

 
    Primaria Municipiului Constanta din Bd. Tomis, nr.51, etaj II, camera 
226 -Serviciul Tehnic-Investitii, persoana de contact Tudoran Razvan - nr. 

tel:0241/488123, e-mail: directiatehnic@ primaria-constanta.ro, site-ul 
institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achizitii Publice.  

 
 

Descrierea necesitatilor obiective: 

 
    Din Expertiza tehnica intocmita rezulta necesitatea demolarii activelor 

situate pe plaja Modern ce apartin Prmariei Municipiului Constanta si 
valorificarea superioara a amplasamentului.   
    In vederea efectuarii lucrarilor de demolare conform cerinte ale legii 

50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, este 
necesara intocmirea unei documentatii pentru obtinerea Autorizatiei de 

demolare/desfiintare a activelor amplasate pe plaja Modern. 
 
Conditii: 

    Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripţiilor tehnice şi 
normativelor din legislaţia românească, cad în sarcina ofertantului de a le 

respecta şi aplica în totalitate.  
    Durata  pentru realizarea contractului de Lucrări de demolare a unor 

active amplasate  pe plaja Modern inclusiv proiectarea in vederea 
demolarii” este de 30 de zile calendaristice , conform prevederi ale 
Caietului de sarcini. 

    Suprafata totala a activelor ce urmeaza a fi demolate este de 
3168,11mp din care: 

          - Pavilion  A, Pavilionul B si fostul Solar = 1374,39 mp; 
          - Tobogan acvatic =1793,72mp. 
    Valoarea estimata pentru execuţia si proiectarea demolării activelor     

menţionate este de 225.500 lei fara TVA, din care: 
   - 5.500 lei fara TVA pentru proiectare  

   - 220.000 lei fara TVA pentru execuţia lucrarilor de demolare  
 

     Ofertele se vor transmite pana la data de 05.08.2016, ora 12:00, in 

original, la adresa Primaria Municipiului Constanta, bd. Tomis, nr.51,camera 
18- in atentia Serviciului Tehnic-Investitii. 



            Beneficiarul poate asigura la cererea solicitantilor, accesul pe plaja 
Modern pentru vizualizare activelor ce umeaza a fi demolate, anterior  

ofertarilor. 

 
Conditii participare:  

      Ofertantul / executantul pentru asigurarea achizitiei de „Lucrări de 
demolare a unor active amplasate pe plaja Modern inclusiv 

proiectarea in vederea demolarii”, ce face obiectul Caietului de sarcini 
nr. 70238/10.05.2016 , va avea in vedere faptul ca prevederile din acesta 
sunt conditii minimale de participare / prezentare oferta. 

       Cei interesati pot descarca documentatia necesara pentru intocmirea    
ofertei  de pret  pentru contractul de achizitie lucrari de demolare a unor 

active amplasate  pe plaja Modern inclusiv proiectare in vederea demolarii, 
in format electronic pe site Primariei Conatanta: www.primaria-
constanta.ro, la rubrica Achizitii Publice. 

 

 
 
 

 


