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Determinarea valorii estimate a Achiziției serviciului Actualizare documentație tehnico-

economică (expertiză tehnică, DALI) aferent obiectivului de investiţii „Restaurarea 
Muzeului de Artă Populară, Constanța” 

 

informații 
generale privind 
autoritatea 

contractantă 
documente 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631 
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, 
Constanța, cod poștal 900725 

Număr telefon: 0241/488197 

Anunț 

obiectul 
consultării 

 
 

Determinarea valorii estimate a Achiziției serviciului de ”Actualizare 
documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții” 

Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța” ( expertiză 
tehnică, DALI) 
71319000-7 Servicii de expertiză 

71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de 
lucrări publice                 

71356200-0 –Servicii de asistență tehnică 
 

descrierea 
consultării 

În vederea implementării proictului ”Restaurarea Muzeului de Artă 

Populară, Constanța”, UAT Municipiul Constanța solicită oferte de 

preț pentru determinarea valorii estimate a achiziției 

susmenționate, având în vedere următoarele : 

 

A  Ansamblul muzeului ce urmează a fi reabilitat are suprafața 

construită desfășurată de 1.931 mp și prezintă următoarele 
caracteristici, conform cadastrului: 

 

 
      Clădire muzeu: 

 - Regim de înălțime D+P+1E 
 - Suprafața construită = 431 mp 
 - Suprafața desfășurată = 1449 mp  

 
      Clădire anexă  

 - Regim de înălțime D+P+1E 
 - Suprafața construită = 167 mp 
 - Suprafața desfășurată =  482 mp  
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 Ca observație generală trebuie specificat că atât clădirea muzeului 

este monument istoric de valoare națională și universală (CT-II-m-A 
02855) nr.crt 559,  cât și ansamblul muzeal se situează în Situl 
Urban "Zona Peninsulară Constanța"(CT-II-a-B-02832) nr.crt 486 și 

Situl arheologic ,,Orașul antic Tomis"( CT-I-s-A-02553) nr.crt.1, 
înscrise în Lista monumentelor istorice, anexă la Ordinul Ministrului 

Culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 
Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea 
Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor 

istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. 
 

-Actualizare expertiză tehnică 

-Actualizare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 
elaborare documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor 

 
 
Oferta va fi prezentata la valoarea totala în lei fără TVA, cu 

TVA-ul evidentiat distinct, cuprinzand prețurile pe fiecare etapă 
în parte și va fi trimisă la adresa de e-mail: proiecte@primaria-

constanta.ro. 
 

data afișării 
anunțului 
 

 02.12.2021 

data limită 
transmitere 

propuneri  

 07.12.2021 

Data limită 
consultare 

 

 
09.12.2021 

Modalitate de 

desfășurare 

 Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, 

orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a 
transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a 

„Achiziției serviciului Actualizare documentație tehnico-economică 
(expertiză tehnică, DALI) aferent obiectivului de investiţii 
„Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța” 

,la adresa de mail proiecte@primaria-constanta.ro. Informațiile cu 

privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-

licitație.ro. 
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