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ANUNT: Contract de achizitie directa pentru: Servicii de elaborare a Studiului de
Fezabilitate si Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare loc de joaca
zona dispensar"
Cod

CPV: - 79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
- 71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectii (Rev.2)

Autoritatea contractanta:
Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Tandarei, soseaua Bucuresti, nr. l90judetul Ialomita,
codpostal 925200,telefon 0243.273.552,e-mail primaria*tandarei,,it).v.-ahoo.corrr, site-ulinstitutiei
wrvrv. pri rn aria-tand af ei.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 participarii tineretului in spatiul urban
la activitati sportive si de agrement.

Spatiul de joaca este necesar pentru crearea unui mediu propice pentru stimularea
imaginatiei, sociabilitatii, dezvoltarii frzice 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:
1. Amenajare teren de sport

din mixt de cauciuc asezat pe fund de beton armat (140 mp);

2. Fundatie beton cimentla strazi, alei, platforme betonate si covor verde;

mici cu ansamblu de joaca format din 2 tobogane,leagan de2
locuri, balansoar figurina de 2 locuri, balansoar figurina pe arc, echipamente fitness;
3. Dotare loc de joaca pentru copii

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 sanatate. Proiectul
propune dezvoltarea unui amplasament in vederea edificarii unor sisteme de spatii de agrement
prin sport si agrement 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 Fezabilitate si Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare loc de
joaca zona dispensar"

{,

Proiectul Tehnic presupune Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei

de

Construire, 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 pentru Servicii de
elaborare a Studiului de Fezabilitate si Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investitii
,,Amenajare loc de joaca zona dispensar" in oras Tandarei, judetul Ialomita.
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 fr atribuit.
In vederea transmiterii ofertei tehnice si financiare, pentru achizitia mai sus amintita, va
punem la dispozitie urmatoarele documente: Caiet de sarcini (atasat prezentului anunt). Cei
interesati pot descarca documentatia necesara pentru intocmirea ofertei de pret pentru contractul
de achizitie, de pe site-ul institutiei wwr.v.primaria*tandarei.ro la rubrica Anunturi.
Modalitate desfasurare:
Se va

initia achizitie de tip cumparare directa din catalogul electronic SEAP.

Ofertele se vor transmite pana
prim ar i a*tand are

i

/,@,valr o r:.

com

la data de

26.03.2018, ora 72:00, prin e-mail

la
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CAIET DE SARCINI

Servicii de eloborare a Studiului de Fezobilitote si ProiectuluiTehnic
pentru obiectivul de investilii
,,Amenojore loc de joacd zona dispensor"

Autoritatea Contractanti - Unitatea Administrativ TeritorialS

-

Ora; Jindarei

lnformafii despre Autoritatatea Contractanti:

Adresi: $os. Bucure5ti nr. 190, ora5ul findarei. judetul lalomila
Telefon: 02431273529
Fax 0243/273552

r.

GENERALTTATI

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

Servicii de elaborare o Studiului de Fezabilitate gi Proiectului Tehnic pentru obiectivul de
investilii,,Amenajare loc de joacd zono dispensor"

11.

OBIECTIVE

Obiectivele sunt: elaborarea Studiului de fezabilitate, elaborarea Proiectului tehnic,
pentru obiectivul de investilii ,,Amenajare loc de joocd zona dispensar".

ilr.

NESTTATEA 5t OPORTUNTTATEA tNVESTIT|ET

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

a

niveluluide educalie;isocializare, dar;ia stiriide sdndtate a tuturortinerilor, prin practicarea

exerciliilor fizice gi a sportului in aer liber; revigorarea activitdlilor sportive; dezvoltarea
activitdlilor sportive in corelatie cu programele de dezvoltare urbanS; cre$terea participdrii

tineretuluiin spaliul urban la activitS|i sportive si de agrement.

I

Spa!iul de joacE este necesar pentru crearea unui mediu propice pentru stimularea

imaginaliei, sociabilitSlii, dezvoltarii fizice gi a abilitSlilor de coordonare motorie. Acesta
trebuie si se integreze armoniosin peisajul urban, sd fie un loc de relaxare;i pentru adullii
care insolesc copii.
AceastS investilie este

oportuni

pi necesard

avind in vedere efectele pozitive ce le va

produce asupra tinerilor oraguluiJdndirei. Dezvoltarea oraguluiJindirei necesiti gisirea de

solutii viabile pentru dezvoltarea locurilor cu spatii de agrement gi a stirii de sinitate.
Proiectul propune dezvoltarea unui amplasament in vederea edificarii unor sisteme de spalii
de agrement prin sport si agrement cu utilizarea maximd a spaliului,
Date fiind oportunitSlile 9i necesitilile investiliei av6nd in vedere efectele pozitive
ce le va produce asupra tinerilor oragului

Jindirei, se doregte achizilionarea de Servicii

de eloborore s Studiului de Fezobilitate ;i ProiectuluiTehnic pentru obiectivul de investi;ii
,,Amenojore loc de joacd zona dispensor".

IV.

CERINTE MINIME SIOBLIGATORII

Prin acest obiectiv se propun:

1. Amenajare teren de sport din mixt de cauciuc agezat pe fund de beton armat (140
mp);

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

3.

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

leagdn de

2locuri,

balansoar figurind

de 2locuri, balansoar figurina pe

arc,

echipamente fitness;

4. Dotare loc de joaci pentru copii mari cu leagin de 2 locuri, echipamente fitness,
ansamblu de joaci format din 4 tobogane, b5nci.

Serviciile vor presupune

-

:

Elaborarea Studiului defezabilitate

ElaborareaProiectuluiTehnic
Proiectul Tehnic presupune Documentalia TehnicS pentru oblinerea Autorizatiei de

Construcfii, caiete de sarcini, liste de cantitd!i, detalii de execu!ie. Studiul de fezabilitate

presupune gi elaborarea documenta!iilor necesare pentru eliberarea avizelor pentru
obiectivul de investi!ii vizat.
Toate elementele ansamblurilor de joacd pentru copii vor
cu standardele Europene cu privire la normele de siguran!5,

fi realizate in conformitate

./
7l

V.

DURATA DE EXECUTIE

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

VI.

MODALITATISI CONDITII DE PLATA

Plata facturilor se va face conform conditiilor din contract, in etape, dupi finalizarea

fiecdrui studiu insotit de procesul verbal de predare-primire gi devizul financiar.

intocmit,

Referent investitii,
Sta

icu Costel

(numele, functia, compartimentul gi semnitura)

