
ANUNT: Contract de achizitie directa pentru: Servicii de eloborore a Studiului de

Fezabilitate si Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investitii ,,Amenojaret loc de joaca

zono dispensor"

Cod CPV:

79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev,2)

71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de

( Rev.2)

Autoritatea contractanta l

Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Tandarei, soseaua Bucuresti, nr. 190,

judetul lalomita, cod postal 925200, telefon 0243.273.552, e-mail

primaria_tandarei@yahoo.com, site-ul institutieiwww.primaria-tandarei.ro

Descrierea necesitatilor obiective:

Prin obiectivul ,,Amenajare loc de joaca zona dispensar" se urmareste o crestere a

nivelului de educatie si socializare, dar si a starii de sanatate a tuturor tinerilor, prin

practicarea exercitiilor fizice si a sportului in aer liber; revigorarea activitatilor sportive;

dezvoltarea activitatilor sportive in corelatie cu programele de dezvoltare urbana; cresterea

participariitineretului in spatiul urban la activitatisportive side agrement,

Spatiul de joaca este necesar pentru crearea unui mediu propice pentru stimularea

imaginatiei, sociabilitatii, dezvoltarii fizice si a abilitatilor de coordonare motorie. Acesta

trebuie sa se integreze armonios in peisajul urban, sa fie un loc de relaxare si pentru adultii

care insotesc copii.

Prin acest obiectiv se propun:

L. Amenajare teren de sport din mixt de cauciuc asezat pe fund de beton armat (140

mp);

2. Fundatie beton ciment la strazi, alei, platforme betonate si covorverde;

3. Dotare loc de joaca pentru copii mici cu ansamblu de joaca format din 2

tobogane, leagan de 2locuri, balansoar figurina de 2locuri, balansoar figurina pe

arc, echipamente fitness;

4. Dotare loc de joaca pentru copii mari cu leagan de 2 locuri, echipamente fitness,

ansamblu de joaca format din 4 tobogane, banci.

Aceasta investitie este oportuna si necesara avand in vedere efectele pozitive ce le

va produce asupra tinerilor orasului Tandarei. Dezvoltarea orasului Tandarei necesita

gasirea de solutii viabile pentru dezvoltarea locurilor cu spatii de agrement si a starii de
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sanatate. Proiectul propune dezvoltarea unui amplasament in vederea edificarii unor

sisteme de spatiide agrement prin sport siagrement cu utilizarea maxima a spatiului.

Date fiind oportunitatile si necesitatile investitiei avand in vedere efectele pozitive ce le

va produce asupra tinerilor orasului Tandarei, se doreste achizitionarea de Servicii de

elaborare a Studiului de Fezobilitate si Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investitii

,,Amenojare loc de jooco zono dispensar"

Proiectul Tehnic presupune Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de

Constructii, caiete de sarcini, liste de cantitati, detalii de executie. Studiul de fezabilitate

presupune si elaborarea documentatiilor necesare pentru eliberarea avizelor pentru

obiectivul de investitii vizat.

valoarea estimata - pentru achizitie este de 9.460,25lei fara TVA lei.

Conditii participare:

Autoritatea contractanta doreste sa consulte oferta tehnica si financiara penrru

Servicii de elaborore a Studiului de Fezabilitate si Proiectului Tehnic pentru obiectivul de

investitii ,,Amenoiare loc de joaca zona dispensor" in oras Tandarei, judetul lalomita,

Oferta va contine cel putin urmatoarele informatii:

- Oferta financiara;

- Oferta tehnica;

- Certificat Unic de Inregistrare in copie ,,conform cu originalul,,;

- Certificat Constatator valabil in copie,,conform cu originalul" din care sa rezulte ca

ofertantul are obiectul de activitate corespunzator obiectului contractului ce urmeaza a

fi atribuit.

In vederea transmiterii ofertei tehnice si financiare, pentru achizitia mai sus

amintita, va punem la dispozitie urmatoarele documente: Caiet de sarcini (atasat

prezentuluianunt).

Cei interesati pot descarca documentatia necesara pentru intocmirea ofertei de

pretpentrucontractu|deachizitie,depesite-u|institutiei@|a
rubrica Anunturi,

Modalitate desfasurare :

Se va initia achizitie de tip cumparare directa din catalogul electronic SEAP.

Ofertele se vor transmite pana la data de 19.1.2.2017, ora I2:OO, prin e-mail la adresa

primqria tandarei (ovahoo.com,


