
RĂSPUNSURI RUNDA 2 

 

1. In ce condiții mai putem avea acces pe teren, daca nu am ajuns la vizita pe sit ? 

 

RĂSPUNS: Se poate vizită situl când doriți. Adresa este strada Toplița nr. 6, oraș Uricani, Hunedoara și 

persoană de contact este Cătălin Moisescu (Help Autism) - 0728598366.  

 

2. Art -8.7 din Contractul de proiectare menționează urmatoarele : 

8.7. Proiectantul  se  obligă  să  realizeze  Proiectul  astfel  încât  să  se  încadreze  în  proiecțiile bugetare 

- Buget - convenite cu Beneficiarul și înscrise în Anexa 9 la prezentul  Contract. Dacă pe parcursul 

proiectării și execuției sesizează diferențe valorice de execuție care pot genera depășirea Bugetului, 

Proiectantul va  informa  neîntârziat  Beneficiarul, asumându-și depășirea termenelor în vederea 

reproiectării astfel încât să nu fie afectat bugetul alocat. 

In acest sens, ne puteti transmite daca bugetul investitiei, mentionat in documentul 2.7. Estimare 

Costuri - cu o valoare de 570 euro / mp ( 2500 000 Euro - " cheltuieli pentru investitia de baza " ) are in 

vedere inclusiv amenajarea spatiilor exterioare , amenajarea spatiilor interioare, echipamente si 

mobilier de baza necesare pentru darea in functiune a spatiilor ?  

 

RĂSPUNS: 

Bugetul nu cuprinde  amenajarea spațiilor interioare, echipamente și mobilier de bază necesare pentru 

darea în funcțiune a spațiilor. În cazul amenajărilor exterioare, valorile sunt minimale.  

 

3. Valoare estimata a lucrarilor este de 2500000 euro, rezulta un pret de aprox. 555 euro/mp. Avand 

in vedere situatia preturilor actuale si necesitatea unor solutii speciale pentru anumite incaperi, 

consideram ca bugetul trebuie ajustat. Exista posibilitatea ajustarii acestuia pe baza unui proiect 

tehnic? 

 

RĂSPUNS: 

 

Inițiativa este una umanitar -socială și la nivel de costuri va fi influențată de partenerii/sponsorii pe care 

Asociația îi va găsi pentru acest proiect. De aceea recomandăm ca soluția proiectului să se adapteze 

acestui buget. 

4. Se poate numi aceeasi persoana pentru doua categorii de experti? 

 

RĂSPUNS: 

Da, dar doar dacă are competențe certificate în ambele categorii. 



5. Holurile si nodurile de circulatie aferente spatiului de cazare nu sunt mentionate in tabelul de 

suprafete. (ex.: o unitate de cazare de 30m patrati contine si sectiunea de hol? Multumesc. 

 

RĂSPUNS:  

Spațiul destinat circulației din interiorul unităților de cazare este inclus în suprafața utilă din cadrul 

temei. Nodurile de circulație nu sunt luate în calcul, acestea fiind o opțiune extra a participanților.  

 

 

5. Plansele se vor pagina orizontal sau vertical? 

 

RĂSPUNS: Planșele se vor pagina orizontal conform temei de concurs. 

 

6.As dori daca este posibil sa imi fie puse la dispozitie fotografiile(in special fotografiile aeriene) de 

pes itul Concurs de solutii “Tabara Help Campus”, la o rezolutie mai mare, eventual prin wetransfer. 

 

RĂSPUNS:  

Acestea sunt cu rezoluția cea mai mare pe care o avem 

 

https://we.tl/t-0whycfheqd 

 

 

https://we.tl/t-0whycfheqd

