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1. Denumirea obiectului:
Amenajarea spațiului public din mun. Chișinău, sector Centru – Strada Pietonală.
2. Descrierea obiectului:
Spațiul public propus spre amenajare este o zonă alocată pentru comercializarea suvenirelor și
obiectelor de artizanat.
Se solicită proiectarea, producerea și montarea unui complex de instalații pentru
desfășurarea activității a 20 - 25 de puncte de expunere pentru vânzătorii de suvenire.
3. Cerințe tehnice:


Instalațiile trebuie să fie durabile, robuste și ușor de întreținut în timp. Se recomandă
utilizarea metalului ca material de bază, tratat corespunzător condițiilor de expunere
în aer liber și rezistent. De asemenea pot fi folosite și alte materiale secundare precum
lemnul, betonul, etc.



Se recomandă utilizarea unei cromatici predominant neutre, luându-se în calcul și
vopsirea zidului clădirii aferente zonei preconizate.



Instalațiile trebuie să ofere fiecărui comerciant

suprafața de expunere pe plan

orizontal - minim 1 mp și pe plan vertical - minim 1,5 mp.


Instalațiile trebuie să asigure loc de șezut pentru fiecare comerciant (minim 20-25
locuri).



Se solicită adaptarea designului instalațiilor la anturajul străzii pietonale,

având

dimensiuni și aspect non-invaziv asupra spațiului.


În zona vizată este necesară montarea a 4 - 5 coșuri de gunoi care să se raporteze
stilistic la complexul de instalații.

4. Cerințe față de ofertă:


Participarea la licitație presupune prezentarea unor schițe, modele 3D cu
vizualizarea obiectelor în spațiu vizat.



Descrierea proiectului și analiza unui scenariu de funcționarea a complexului de
instalații propuse în regim activ și pasiv.



Informații generale cu specificații tehnice: dimensiuni, materiale, tehnologii.



Prezența în echipa de lucru a unui designer licențiat.



Prezentarea unui deviz de cheltuieli pentru executarea lucrărilor.

5. Termeni și etape de executare a lucrărilor:


Elaborarea proiectului tehnic de execuție – 2 săptămâni



Producerea instalațiilor - 4 – 5 săptămâni



Pregătirea și vopsirea zidului



Montarea instalațiilor

6. Conținutul documentației de proiect:

-



Statutul sau actul de constituire a întreprinderii



Certificat de înregistrare a întreprinderii



Certificat de atribuire a codului bancar



Informații generale despre ofertant ce reflectă următoarea informație:

Performanțe
Volumul de producere
Numărul angajaților
Dotarea tehnică
Fondatori


Oferta de preț



Act ce confirmă licențierea în design



Experiență în implementarea proiectelor similare



Recomandații

