
Bd. Tomis, Nr. 51, camera 226 
Tel: 0241488123 

Email: directiatehnic@primaria-constanta.ro 

 

 

 

ROMÂNIA                               F02-PS08 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA                  

DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE  
SERVICIUL INVESTIŢII          
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SOLICITARE CONSULTARE PIAȚĂ 

privind 

 

 
determinarea valorii estimate privind achiziţia Revizuirii proiectării și a serviciului de 
asistență tehnică din partea proiectantului la obiectivul de învestiții „Reabilitarea, 

modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru” 
 

 
Autoritate contractanta: Municipiul Constanţa, b-dul Tomis nr.51 
 

Obiectiv: Revizuirea proiectării și a serviciului de asistență tehnică din partea 
proiectantului la obiectivul de învestiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu 

program sportiv Nicolae Rotaru” 
 
  Cod cpv 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 

 
 

Obiect consultare: Estimarea valorii pentru: Revizuirea proiectării și a serviciului de 
asistență tehnică din partea proiectantului la obiectivul de învestiții „Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru” 

 
 

Descriere consultare: 
Caracteristici tehnice/situația existentă 

  Serviciul solicitat constă în elaborarea documentaţiei tehnico-economică aferentă 

obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv 
Nicolae Rotaru, Constanţa”(revizuirea proiectării și a serviciului de asistență tehnică din 

partea proiectantului) 
 

 
Dată afișare anunț: 7 aprilie 2020 
Dată limită transmitere propuneri:14 aprilie 2020 

Dată limită consultare: 16 aprilie 2020 
 

Aspecte supuse consultării: Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea 
determinării valorii estimate serviciului privind: 

     Elaborarea documentaţiei tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii 

„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, 
Constanţa”(revizuirea proiectării și a serviciului de asistență tehnică din partea 

proiectantului) 
 
Modalitate de desfășurare: Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, 
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orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în 
vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă 
informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la 

dispoziție de către autoritate contractantă.  Ofertele, precum și alte informații se pot 
transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro. 

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro. 
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