Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: Lucrari asimilate investitiilor, in vederea asigurarii bunei functionari a
corpului nou si realizarea legaturii cu corpul vechi la Caminul de persoane varstnice, inclusiv
proiectare(expertiza tehnica, PAC,PT, DDE)
CPV: 45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie achizitionarea de catre Primaria
Municipiul Constanta a unor „Lucrari asimilate investitiilor in vederea asigurarii bunei
functionari a corpului nou si realizarea legaturii cu corpul vechi la Caminul de persoane
varstnice, inclusiv Expertiza tehnica, PAC, PT, DDE. Documente care trebuiesc elaborate: Expertiza Tehnica zona de imbinare balcon corp vechi cu rampa corp vechi; -DTAC pentru
Autorizatie de Construire pentru evacuarile alternative si legatura dintre cele doua imobile ,
inclusiv documentatie obtinere avize; -Proiect Tehnic si detalii de executie si verificare
tehnica a proiectului, conform cerinte legea 10 din 1995; - Asistenţă tehnică din partea
proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor. - Executia lucrarilor asimilate Lucrări
asimilate ce vor fi prevăzute în Proiect, sunt următoarele: -executie doua scari exterioare
deschise ; -inchidere legatura intre corpul vechi si corpul nou balustrade corp vechi si profile
antiderapante scara corp nou -elemente antiderapante rampe, mana curenta -suplimentare
corpuri de iluminat de securitate -reamplasarea centralei de semnalizare a incendiilor ventilatie bai corp nou,instalatii sanitare (capace/usite pentru instalatii sanitare) -holuri
imbinari (zugraveli, refaceri imbinari) -completari amenajari exterioare (asfaltare) Nota: Orice
alte servicii de proiectare sau lucrari asimilate investitiilor necesare, daca este cazul , dupa
vizualizarea amplasamentului, anterior ofertarii, care rezulta din expertiza nr 29/2015, anexa
la prezentul Caiet de sarcini, sau pentru asigurarea functionalitatii Corpului nou si obtinerea
autorizatiei de securitate la incendiu de la ISU Dobrogea cad in sarcina ofertantului.
Valoarea estimata fara TVA: 243400.00 RON
Conditii contract: Cerintele solicitate, precum si celelalte informatii sunt precizate in Caietul
de sarcini. Ofertantul va intocmi si va preda documentatiile astfel: Expertiza tehnica in 3
exemplare pe suport de hartie si electronic 2 CD, celelate faze de proiectare intocmite cu
respectarea expertizei tehnice conform reglementari tehnice: DTAC în 2 exemplare pe suport
hartie si pe suport electronic - 2 CD, pentru obtinerea Autorizatiei de construire, iar PT, DDE
vor fi predate în 4 exemplare, parte scrisa si desenata, precum si pe suport electronic, în 2
exemplare (CD). Elaboratorul proiectului va preciza clasa de importanta a lucrarilor în
documentatia tehnico-economica ce va fi elaborata, conform prescriptii tehnice. Ofertantul
este obligat sa intocmeasca si sa finalizeze documentatiile de proiectare, în concordanta cu
obligatiile asumate prin contract, la termenul stabilit, asumându-si întreaga responsabilitate
pentru calitatea documentatiilor elaborate conform cerintelor si obligatiilor din Legea 10/1995
privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va elabora
documentatia tehnico-economica însotita de antemasuratori si devizul general al investitiei, cu
respectarea continutului si structurii reglementate de HG nr.28/2008 si de Ordinul 863/2008
cu modificarile si completarile ulterioare precum si standardele de costuri pentru obiectivele
de investitii finantate din fonduri publice, aprobate prin HG nr.363/2010, cu modificarile si
completarile ulterioare. Durata contractului: 75 zile calendaristice
Conditii participare: Conditiile de participare precum si modul de intocmire a propunerii
tehnice si propunerii financiare sunt specificate in Caietul de Sarcini.
Criterii adjudecare: Atribuirea contractului de achizitie se va face pe baza criteriului “pretul
cel mai scazut”, cerintele impuse prin Caietul de sarcini fiind considerate cerinte minimale si
obligatorii pe care trebuie sa le îndeplineasca oferta.
Termen limita primire oferte: 08.03.2016

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini poate fi obtinut de la sediul Primariei Municipiului
Constanta din Bd. Tomis, nr.51, etaj II, camera 226 -Serviciul Tehnic-Investitii, persoana de
contact Tudoran Razvan, nr. tel:0241/488123, cat si de pe site-ul institutiei www.primariaconstanta.ro, la rubrica Achizitii Publice. Oferta va fi transmisa PANA LA DATA DE
08.03.2016, ORA 14:00, in original, la adresa Primaria Municipiului Constanta, bd. Tomis,
nr.51,camera 18, in atentia Serviciului Tehnic-Investitii, persoana contact TUDORAN
RAZVAN.

