
INTREBARE + RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARI 

 

 

Referitor la: 

- Anuntul de participare ADV1155892/01.07.2020 - “Servicii de sanatate si securitate in munca 

necesare in faza de executie pentru obiectivele de investitii ale Primariei Sectorului 3.” 

 

Solicitare de clarificari: 

“Buna ziua, 

Prin prezentul vă solicităm următoarele clarificări necesare întocmirii OFERTEI pentru Servicii de 

sanatate si securitate in munca necesare in faza de executie pentru obiectele de investitii al Primariei 

Sectorului 3, după cun urmează: 

 

1. Cresterea mobilitatii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Soseaua Mihai Bravu - 2 pasaje subterane 

+ largire Calea Dudesti pe o lungime de 100-150 metri; - CARE ESTE DURATA ESTIMATĂ PENTRU 

EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU FIECARE PASAJ: 

 

2. Cresterea capacitatii de circulatie auto pe Str. Drumul intre Tarlale (largirea la 4 benzi a acestei artere); 

- CARE ESTE DURATA ESTIMATĂ PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR: 

 

3.Interconectarea retelelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale - construirea a 2 pasaje 

supraterane la intersectia cu A2 si la rondul Theodor Pallady; - CARE ESTE DURATA ESTIMATĂ 

PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU FIECARE PASAJ: 

 

4. Construirea pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto - zona Catelu; - CARE ESTE DURATA 

ESTIMATĂ PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR: 

 

5. Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale Theodor Pallady - pasaj suprateran in zona 

IKEA Pallady; - CARE ESTE DURATA ESTIMATĂ PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR: 

 

6. Amenajare parc tematic Parc Pantelimon; - CARE ESTE DURATA ESTIMATĂ PENTRU EXECUȚIA 

LUCRĂRILOR: 

 

7. Lucrari de montare si punere in functiune a instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor in unitatile 

de invatamant preuniversitare din sectorul 3 - gradinite; - CARE ESTE DURATA ESTIMATĂ PENTRU 

EXECUȚIA LUCRĂRILOR și NUMĂRUL DE UNITĂȚI pentru care se solicită serviciul: 

 

8.Lucrari de montare si punere in functiune a instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor in unitatile 

de invatamant preuniversitar din sectorul 3 - scoli gimnaziale - CARE ESTE DURATA ESTIMATĂ 

PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR și NUMĂRUL DE UNITĂȚI pentru care se solicită serviciul. 

 

De asemenea dorim să ne transmiteți și formularul de contract.” 

 



Raspuns: 

Avand in vedere solicitarea de clarificari transmisa in data de 06.07.2020, referitoare la anuntul de 

publicitate ADV1155892 publicat in SICAP in data de 01.07.2020, pentru procedura de achizitie publica, 

ce are ca obiect “Servicii de sanatate si securitate in munca necesare in faza de executie pentru 

obiectivele de investitii ale Primariei Sectorului 3”, va comunicam urmatoarele raspunsuri: 

Pentru intrebarile nr. 1-6. Durata estimata a lucrarilor este de maximum 12 luni; 

Pentru intrabarea nr. 7. 10 gradinite; 

Pentru intrebarea nr. 8. 10 scoli. 

 


