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CAIET DE SARCINI

Servicii de eloborore a Studiului de Fezabilitate si ProiectuluiTehnic

pentru obiectivul de investilii

,,Amenajare loc de joacd zona dispensor"

Autoritatea Contractanti - Unitatea Administrativ Teritoriald - Ora5lSndarei

Informa!ii despre Autoritatatea Contractantd:

Adresd: $os. Bucuregti nr. 190, ora5ul l5ndarei. judeful lalomita

Telefon: 02431273529

Fax: O243/273552

r. GENERALTTATT

Prezentul caiet de sarcini este destinat organizirii procedurii de achizilie pentru:

Servicii de elaborore a Studiului de Fezabilitote gi Proiectului Tehnic pentru obiectivul de

investi.tii ,,Amenojare loc de joocd zona dispensor"

II. OBIECTIVE

Obiectivele sunt: elaborarea Studiului de fezabilitate, elaborarea Proiectului tehnic,

pentru obiectivul de investilii ,,Amenajare loc de joacd zona dispensor",

ilr. NESITATEA 5r OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Prin obiectivul ,,Amenajare loc de joacd zona dispensar" se urmdregte o crettere a

nivelului de educaIie gi socializare, dar gi a stdrii de sindtate a tuturor tinerilor, prin practicarea

exerciliilor fizice pi a sportului in aer liber; revigorarea activitS!ilor sportive; dezvoltarea

activit5lilor sportive in corelatie cu programele de dezvoltare urbanS; cregterea particip5rii

tineretuluiin spa!iul urban la activiti!isportive gide agrement.
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Spatiul de joacd este necesar pentru crearea unui mediu propice pentru stimularea

imaginafiei, sociabilitdtii, dezvoltarii fizice gi a abilitdtilor de coordonare motorie. Acesta

trebuie sd se integreze armonios in peisajul urban, sd fie un loc de relaxare gi pentru adultii
care insolesc copii.

Aceastd investilie este oportund gi necesara av6nd in vedere efectele pozitive ce le va

produce asupra tinerilor oraSuluiJdndirei. Dezvoltarea ora;uluifdnddrei necesitd gisirea de

solu!ii viabile pentru dezvoltarea locurilor cu spatii de agrement 5i a stdrii de sindtate.
Proiectul propune dezvoltarea unui amplasament in vederea edificarii unor sisteme de soatii

de agrement prin sport gi agrement cu utilizarea maxima a spaliului.

Date fiind oportunitilile gi necesititile investitiei av6nd in vedere efectele pozitive

ce le va produce asupra tinerilor oragului ]5ndirei, se doregte achizilionarea de Servicii

de eloborare o studiului de Fezabilitate gi Proiectului Tehnic pentru obiectivut de investitii

,,Amenojare Ioc de joacd zona dispensor,'.

IV. CERINTE MINIME SI OBLIGATORII

Prin acest obiectiv se propun:

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

mp);

2. Fundalie beton ciment la strdzi, alei, platforme betonate gicovorverde;

3. Dotare loc de joacd pentru copii mici cu ansamblu de joacd format din 2 tobogane,

lea95n de 2locuri, balansoar figurind de 2 locuri, balansoar figurina pe arc,

echipamente fitness;

4, Dotare loc de joacd pentru copii mari cu leagdn de 2 locuri, echipamente fitness,

ansamblu de joaci format din 4 tobogane, binci,

Serviciile vor presupune :

- Elaborarea Studiului de fezabilitate

- ElaborareaProiectuluiTehnic

Proiectul Tehnic presupune Documentalia Tehnicd pentru oblinerea Autorizafiei de

Construcfii, caiete de sarcini, liste de cantitdfi, detalii de execulie. Studiul de fezabilitate

presupune 5i elaborarea documentaliilor necesare pentru eliberarea avizelor penrru

obiectivul de investitii vizat.

Toate elementele ansamblurilor de joacd pentru copii vor fi realizate in conformitate

cu standardele Europene cu privire la normele de siguranld,



V. DURATA DE EXECUTIE

Execufia nu va dura mai mult de 90 de zile de la semnarea contractului.

VI. MODALITATISICONDITII DE PLATA

Plata facturilor se va face conform conditiilor din contract, in etape, dupi finalizarea
fiecdrui studiu insofit de procesul verbal de predare-primire gi devizul financiar.
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