
                                                                              

                                                                                                     

                                         SOLICITARE   CONSULTARE  PIAȚĂ 

 

Proiect: ”Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, între Delfinariu și  

      complex comercial Cora” 

 

 Obiect consultare: Elaborare studiu de teren (studiu geotehnic) aferent obiectivului de 

investiții „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, între Delfinariu și complex 

comercial Cora " 

    Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a 

pieței: www.primaria-constanța.ro 

 

Descriere consultare: Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de 

elaborare studiu de teren  - studiu geotehnic aferent obiectivului de investiții „Îmbunătăţirea 

mobilităţii în municipiul Constanţa, între Delfinariu și complex comercial Cora ".  

Descrierea proiectului: proiectul urmărește reabilitarea și sistematizarea Străzilor Soveja și 

Dezrobirii prin reamenajarea tramei stradale, crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de 

transport  în comun şi a pistelor pentru biciclete, reorganizarea facilităţilor de stocare auto, staţii 

pentru transportul în comun, îmbunătaţirea facilităţilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare 

inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi), realizarea de marcaje şi indicatoare.  

 

Date referitoare la amplasament:  

- lungime totală      =   6.369 m; 

- suprafața totală    =   174.611 mp (ampriza drumului);  

- intersecții majore =  1.  Bulevardul  Alexandru Lăpușneanu; 2. Bulevardul Tomis; 3. Str. 

    Barbu Ștefănescu Delavrancea; 4. Str. Baba Novac; 5. Str. Eliberării; 

    6. Bulevardul I.C. Brătianu. 

Starea obiectivului: necesită sistematizare.  

Funcţiunea obiectivului: stradă de categoria I.  

Persoanele interesate pot efectua vizite în teren la adresa mai sus menţionată. 

Data limită transmitere propuneri: 09.09.2016 

Data limită consultare: 13.09.2016 

   Aspecte supuse consultarii:  Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a 

serviciului. Oferta se va prezenta detaliat precizându-se numărul de foraje necesare și prețul unitar 

pe fiecare foraj, inclusiv avizarea studiului la exigenţa Af de catre un verificator atestat, conform 

legislaţiei in vigoare.  

   Modalitate de desfășurare: consultarea 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 serviciului, la adresa de  e-mail: carmina.popescu@primaria-

constanta.ro și george.lupascu@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării 

vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro și www.primaria-constanta.ro. 

 

 

 

 


