
 

 

 

   ANUNȚ  

privind achiziționarea de servicii de proiectare 

 

1. Denumirea autorității contractante: primăria orașului Cimișlia 

2. IDNO: 1007601005914 

3. Adresa: bd. Ștefan cel Mare 14 

4. Contacte persoana responsabilă: Sidor Vasile – tel.: 068785241, email: proiecte@cimislia.md  

5. E-mail și pagina web a autorității contractante: primaria@cimislia.md , http://cimislia.md/ 

 

A. Informații generale: 

 

B. Scopul concursului: 

Selectarea companiei care va presta servicii de proiectare a   traseului pietonal pentru conexiunea sectoarelor 

Taivani și ȘPT din orașul Cimișlia 

 

C. Cerințe calitative și cantitative cât mai precise (volum, unități etc.); 

Nr. 

d/o 

Denumirea serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de 

măsură 

Cantitatea Valoarea estimată 

(Lei) 

1 Servicii de proiectare a  traseului pietonal pentru 

conexiunea sectoarelor Taivani și ȘPT din orașul 

Cimișlia 

Contract/ 

serviciu  

1 50,000.00  

 

D. Metoda și termenul limită de depunere a ofertelor: 

Prin email la dresa proiecte@cimislia.md  până pe data de 02.07.2020 

 

E. Criteriile de evaluare și selectare a ofertei câștigătoare: 

Cel mai avantajos preț, termenul de realizare, garanția propusă etc. 

 

F. Termenul de valabilitate a ofertei:  

Ofertele trebuie să fie semnate și stampilate de ofertant și depuse conform metodei descrise la pct. D. a 

prezentului anunț. Ofertele sunt valabile până la definitivarea procesului de achiziții  

 

G. Termenii de referință/caietul de sarcini. 

I. Descrierea generală 

1. Amplasament – orașul Cimișlia, str-la Ștefan cel Mare I; 

2. Faza de proiectare – proiect de execuție. 

În cadrul proiectului  ”Revitalizarea urbană a sectorului Școlii Profesionale – pentru o zonă mai atractivă și 

prietenoasă”  sunt solicitate servicii de proiectare a  traseului pietonal pentru conexiunea sectoarelor Taivani 

și ȘPT din orașul Cimișlia pentru regiunea Școala profesională din orașul Cimișlia. 
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3. Conținutul cadru al documentației de proiect: 

- Analiza topo-geodezică pentru proiectarea lucrărilor de construcție a traseului pietonal pentru 

conexiunea sectoarelor Taivani și ȘPT din orașul Cimișlia; 

- Reamplasarea rețelelor inginerești (După Caz) 

- Arhitectura și compartimentul – plan general; 

- Schema funcțională a traseului; 

- Rezistența; 

- Deviz de cheltuieli verificat ( pentru fiecare terasă separat și pentru traseu integral); 

- Memoriu explicativ; 

II. Informații pentru proiectare 

1. Cantitatea și tipul de elemente 

lungimea totală a traseului este de 410 m cu asigurarea accesului pietonal , dintre care 

190 m traseu cu acces rutier (se anexează schița 

https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221Y3pI3eBo

SB2IjfwH5wg4qH0DP-

lVBt37%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%2211

4089111481801648523%22%7D&usp=sharing ) . Traseului este poziționat în pantă, 

fiind necesară proiectarea scurgerilor pentru apele pluviale. Porțiunea destinată exclusiv 

pentru pietoni este poziționată în partea superioară a traseului. Pe lungimea traseului 

pietonal sunt poziționate 3 terase (suprafața totală a teraselor – 20 ari). Pe terasa 

superioară va fi proiectat un loc de vedere, pe terasele inferioare vor fi proiectate spații 

de odihnă activă și pasivă,  și de joacă pentru copii. Pentru ca traseul să fie interactiv și 

atractiv pentru generațiile tinere, prin vopsirea betonului vor fi proiectate sistemul 

planetar,  harta Moldovei, jocuri interactive de asfalt. Elementele decorative vor fi 

consultate în procesul de proiectare. Pe toată lungimea traseului va fi prevăzută plantarea 

arborilor și arbuștilor. 

2.  Soluții arhitecturale – volumetrice și planimetrice să se conformeze la criteriile: 

- De respectare a exigențelor normative urbanistice, tehnice, sanitaro-igienice, anti incendiare; 

- De asigurat accesibilitate pentru toate tipurile de beneficiari, cât și siguranța acestora în 

timpul executării de manevre. 

III. Cerințe privind materialele de finisare 

1. Materialul principal pentru construcție se preferă a fi amestec de beton de înaltă rezistență. 

IV. Alte cerințe: 

- Numărul de exemplare prezentate beneficiarului: 2 exemplare pe suport de hârtie plus un 

exemplar pe suport electronic în format PDF. 

-  proiectantul împreună cu primăria va consulta comunitatea locală, prezentând schiță de 

proiect și va lua în considerare propunerile cetățenilor. 
 

 

 

 

 

Ex. Sidor Vasile, tel. 068785241 
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PLAN DE INCADRARE

S

EW

N
S C H E M A

                                     DE SELECTARE A

 traseului pietonal pentru conexiunea sectoarelor Taivani și ȘPT

Semne conventionale

                Hotarul terenului

                 drum cu acces pentru automobile

 drum cu acces pietonal

spații de odihnă (terasă)


