ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA CICEU GIURGESTI
Nr. 1445 din 07.07.2017

ANUNT – ACHIZITIE DIRECTA
pentru atribuirea contractului de prestări servicii de elaborare a documentaţiei tehnico economice faza DALI(SF) + documentaţie obţinere CU + documentaţie obţinere avize+ executie
lucrari la obiectivul de investiţii ’’Amenajare teren sintetic de sport in localitatea CiceuGiurgesti, comuna Ciceu-Giurgesti, judeţul Bistrita Nasaud”

In temeiul prevederilor art. 7, alin (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si
art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.
Primăria comunei CICEU-GIURGESTI, cu sediul în localitatea Ciceu-Giurgesti, nr.
287A, jud. Bistrita-Nasaud, email: primgiurgesti@yahoo.com
in calitate de autoritate
contractanta, intentioneaza sa realizeaze achizitia pentru atribuirea contractului de prestări
servicii de elaborare a documentaţiei tehnico - economice faza DALI(SF) + documentaţie
obţinere CU + documentaţie obţinere avize+ executie lucrari la obiectivul de investiţii
’’Amenajare teren sintetic de sport in localitatea Ciceu-Giurgesti, comuna Ciceu-Giurgesti,
judeţul Bistrita Nasaud”
Modalitatea de atribuire: achizitie directa
Sursa de finantare: Bugetul local 2017

Detalii anunt
Tip anunt: cumparare directa
Tip contract: executie de lucrari
Denumire achizitie: ’’Amenajare teren sintetic de sport in localitatea Ciceu-Giurgesti, comuna
Ciceu-Giurgesti, judeţul Bistrita Nasaud” dupa cum urmeaza:
Cod clasificare CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii
Descrierea lucrarii: ’’Amenajare teren sintetic de sport in localitatea Ciceu-Giurgesti, comuna
Ciceu-Giurgesti, judeţul Bistrita Nasaud” conform anexei nr. 1.

Lucrarea va fi executata in loc. Ciceu-Giurgesti, jud. Bistrita-Nasaud.
Conditii de participare: inregistrarea ofertei in catalogul electronic pe site-ul www.e-licitatie.ro
este obligatorie. Ofertele de pret se vor transmite concomitent pe email la adresa
primgiurgesti@yahoo.com si in catalogul electronic.
Ofertele vor fi exprimate in valori cu si fara TVA. Autoritatea contractanta va
achizitiona lucrarea din catalogul electronic de la operatorul economic care oferteaza pretul cel
mai scazut. Pentru identificare oferta de pret se va publica in catalogul electronic sub denumirea:
“AMENAJARE TEREN SINTETIC DE SPORT IN LOCALITATEA CICEUGIURGESTI, COMUNA CICEU-GIURGESTI, JUDEŢUL BISTRITA NASAUD”
Criterii de adjudecare: pretul cel mai scazut
Termenul limita de primire oferta: 12.07.2017
Informatii suplimentare: Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic.
Documentatia de atribuire este disponibila pe site-ul www.primariaciceugiurgesti.ro, sectiunea
anunturi si evenimente- anunturi de achizitie.

INTOCMIT,
Responsabil achizitii,
Iftimi Florina

CAIET DE SARCINI SI TEMA DE PROIECTARE
pentru atribuirea contractului de prestări servicii de elaborare a documentaţiei tehnico economice faza DALI(SF) + documentaţie obţinere CU + documentaţie obţinere avize+ executie
lucrari la obiectivul de investiţii ’’Amenajare teren sintetic de sport in localitatea CiceuGiurgesti, comuna Ciceu-Giurgesti, judeţul Bistrita Nasaud”

GENERALITĂŢI
Localizare: -localitatea Ciceu-Giurgesti, comuna Ciceu-Giurgesti, judeţul Bistrita Nasaud
Sportul si educaţia fizica contribuie in mod esenţial la dezvoltarea fizica armonioasa, menţinerea
stării de sanatate la cote optime precum si la intarirea spiritului de echipa si a celui de competiţie.
De aceea, practicarea sportului de către tineri este o necesitate imperativa ale cărei beneficii pe
termen scurt, mediu si lung sunt foarte însemnate. Având in vedere ca tinerii sunt atraşi din ce in
ce mai mult de activitatile statice in detrimentul celor care implica sport si mişcare, este necesara
implementarea unor masuri care sa contribuie la atragerea tinerilor către activitati sportive.
De aceea, amenajarea unui teren sintetic de fotbal in localitatea Ciceu-Giurgesti, cu o
populaţie de peste 1500 locuitori, in condiţii calitative ridicate si care oferă o siguranţa maxima
practicanţilor este oportuna si prezintă multiple avantaje :
-

asigurarea unor condiţii calitative ridicate pentru practicarea fotbalului - un sport care

atrage din ce in ce mai multi tineri din comuna, asigurarea atragerii tinerilor către mişcare in aer
liber in detrimentul activitatilor sedentare prin crearea unui teren de fotbal la nivelul celor mai
ridicate stndarde existente in domeniu,
-

adaugarea unui plus de valoare însemnat prin crearea unui teren de fotbal in aer liber cu

un impact vizual plăcut, in condiţii calitative ridicate, cu o durata de viata mare si cu costuri de
exploatare foarte reduse.
FUNCŢIONALITATE PROPUSA
Terenul de minifotbal: 40 in x 22 m in interiorul liniilor de joc, cu un spaţiu de siguranţa
de minim 0,5 m in fiecare direcţie;
Terenul va fi realizat cu gazon sintetic special destinat jocului de fotbal de inalta
performanta, provenind de la un producător omologat.
Sportul ce va putea fi practicat fiind in special minifotbalul, cu posibilitatea de a găzdui si
alte activitati sportive cum sunt: handbal si volei.

Ca dotări sportive terenul de minifotbal va fi dotat cu 2 porţi de handbal/fotbal, filei de
volei, gard perimetral cu plasa metalica si instalaţie de ilumint nocturn.
ALCĂTUIRE CONSTRUCTIVA
Terenul de minifotbal va avea următoarea alcătuire constructiva:
Perimetral, terenul va fi ingradit cu borduri mari.
Infrastructura formata din urmatoarele straturi:
-

strat suport compactat

-

strat de balast compactat

-

strat de piatra sparta amestec optimal 0-40 compactata

-

strat de nisip 0-8 maxim 3 cm

Gazon sintetic special pentru fotbal sau minifotbal
Porţi de minifotbal/handbal
Fileu de volei.
Gard perimetral cu plasa metalica
Instalaţie de iluminat nocturn.
SUPRAFAŢA TERENULUI DE JOC- GAZON SINTETIC
Având in vedere caracteristicile constructive, gazonul sintetic de 40 mm va fi amplasat pe
teren prin lipirea rolelor intre ele; pentru aceasta se va folosi o banda textila in zona de contact a
rolelor, pe spatele acestora, pe care se va aplica un adeziv special, poliuretanic bicomponent.
Rolele de gazon sintetic se vor imbina perfect intre ele, rezultatul final constând intr-un covor
sintetic uniform, de inalta performanta.Liniile de marcaj vor fi realizate din gazon sintetic de
acelaşi tip, de culoare alba sau galbena.Marcajele vor fi realizate conform regulamentelor
oficiale. Pentru asigurarea stabilitatii gazonul va fi umplut cu o cantitate de 20 kg / mp nisip
cuartos, granulatie controlata 0,1 - 0,8 si cu 7 kg / mp granule de cauciuc.

ACCESORIILE PENTRU SPORT
Accesoriile sportive - 2 porţi de minifotbal / handbal cu plase, fileu de volei – montate
după finalizarea operaţiunilor de instalare si marcare a suprafeţei sintetice si vor fi realizate pe
baza specificaţiile producătorului acestora.
GARD PERIMETRAL
Se va realiza o împrejmuire perimetrala cu inaltimea de 8 metri care va avea in
componenta stâlpi de ţeava rectangulara de 80mm x 80mm x 3mm. Pentru asigurarea rezistentei
se vor suda orizontal, intre stâlpi, la intervale de 2 m elemente de legătură din ţeava rectangulara

de 40mm x 40 mm x 3mm, pe care se va fixa plasa metalica pana la inaltimea de 4 m, respectiv
plasa de protecţie de la 4 m la 8 m in spatele porţilor. Plasa de protecţie va fi din PA sau PP, cu
dimensiunea ochiului de 150 mm x 150 mm si grosimea firului de 2mm. Va fi prevăzută o poarta
de acces de dimensiune standard.
INSTALAŢIA DE ILUMINAT NOCTURN
Se va realiza prin montarea a 16 proiectoare led de 120w fiecare, plus tablou si asigurarea
racordarii la reteaua electrica.
DURATA DE REALIZARE A DOCUMENTAŢIEI : 30 de zile calendaristice de la data
semnării contractului de servicii.
PLATA CONTRACTULUI. Plata se va face conform prevederilor contractuale.

Primar,
Iuga Vasile

