Cerere ofertă de preț pentru servicii de proiectare/arhitectură în vederea construirii unui
teren multi-sport la scoala gimnazială din comuna Motoșeni

Fundația Terre des hommes România solicită, în cadrul proiectului „Suport pentru infrastructura
socială, de sănătate și educație în județul Bacău”, implementat în județul Bacău, oferte de preț
pentru servicii de proiectare/arhitectură pentru realizarea lucrării de construirii unui teren multisport la scoala gimnazială din comuna Motoșeni, județul Bacău
SPECIFICAȚII TEHNICE Aspecte generale privind serviciile de arhitectură.
Suprafața terenului este de 40x20 m, iar solicitările sunt legate de construirea infrastructurii
(placă beton), împrejmuire, instalație de nocturnă, gradenă, covor sintetic, porți fotbal, coșuri
baschet, fileu de tenis de cîmp.
Se impune, în consecinţă, achiziţionarea serviciilor de arhitectură având ca obiect următoarele:
elaborarea proiectului tehnic, caietele de sarcini, detaliile de execuţie, documentaţiile pentru
obţinerea de acorduri actualizate și a autorizaţiei de construire cât și oferirea de asistență tehnică
pe perioada implementării proiectului pentru realizarea lucrării, conform legislaţiei în vigoare.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este de 5 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului, respectiv 30,09,2019.
Ofertele, semnate și ștampilate, vor fi trimise la adresele de email alina.prodan@tdh.ch ,
mara.matei@tdh.ch sau prin poștă, în original, la adresa Strada Ion Ionescu de la Brad, nr. 13,
600183, Bacău, România.
Despre proiectul „Suport pentru infrastructura socială, de sănătate și educație în județul Bacău”
Scopul proiectului este sprijinirea serviciilor sociale, de sănătate și educație prin implementarea
de investiții în infrastructura din 37 de localități (comune și orașe) din județul Bacău, atât în
construcții, cât și în dotări cu un impact semnificativ asupra calității vieții copiilor. În prezent,
proiectul se află în a doua etapă, cea de derulare a investițiilor în infrastructură. În prima etapă a
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proiectului, au fost evaluate nevoile de investiții în infrastructură, în beneficiul copiilor, în
fiecare dintre comunitățile vizate. Acest proces a presupus realizarea, în perioada iulie –
decembrie 2017, a unor serii de întâlniri cu autoritățile locale, grupuri de copii, profesori și
părinți, precum și cu alți actori din fiecare dintre cele 37 de comunități (ONG-uri, preoți, cetățeni
etc). La finalul întâlnirilor a fost organizată o nouă întâlnire cu reprezentanții comunităților
locale împreună cu care au fost decise investițiile cele mai relevante pentru comunitățile lor.
Decizia finală a fost luată în acord cu nevoile și așteptările copiilor și în funcție de nevoile
comune evidențiate în urma întâlnirilor avute cu grupurile menționate mai sus.
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