BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -ANDREICUT IOAN-SABIN
STR. INTRAREA MU NT ILOR NR.2, AP.2, 300500 - TIM IS OARA, TIM I S

MEMBRU O.A.R., T.N.A.-NR.384

C.I.F. 20931003

[ tarife de proiectare –servicii de baza ]
arhitect & colaboratori –program rezidential
01. ARHITECTURĂ (INCLUSIV AVIZE, DTOE)
4 € / mp
Proiect DTAC (INCLUSIV AVIZE, DTOE):

7 € / mp

-parte scrisă (memoriu, deviz estimativ, listă responsabilităŃi, borderou)
-obŃinere avize solicitate în CU (după caz)
-plan de situaŃie –organizare parcelă şi plan de incadrare în zonă
-planurile tuturor nivelurilor + învelitoare, secŃiune caracteristică, faŃade
-DTOE
Proiect PT (DTAC + DDE + UŞ):
-detalii de execuŃie
-simulări 3D
-necesar de materiale principale
-urmărire şantier

02. REZISTENłĂ (INCLUSIV GEOTEHNICĂ, VERIFICARE MLPTL, URMĂRIRE DE ŞANTIER)
2 € / mp
Proiect DTAC:

5 € / mp

-planuri şi detalii infrastructură (fundaŃii, subsol sau demisol)
-studiu geotehnic
-memoriu, program de control, caiet de sarcini
-referat verificator MLPTL
Proiect PT (DTAC + DDE + UŞ):
-planuri şi detalii suprastructură (stâlpi, grinzi, buiandrugi, centuri, planşee, scări, şarpantă)
-extrase de fier –armătură; -extrase de lemn -şarpantă
-calcul cantităŃi: beton, cărămidă, Ńiglă, lemn, tencuieli
-urmărire şantier (procese verbale pe etape de lucrari)

03. INSTALAłII (SANITARE, TERMICE, ELECTRICE)
1 € / mp
Proiect DTAC:

3 € / mp

DTAC =
PT =
DDE =
UŞ =
DTOE =
CU=
mp=
Notă:

-plan de situaŃie parcelă -trasee instalaŃii
-planuri schematice
-memoriu, referat verificator
Proiect PT (DTAC + DDE + UŞ):
-consultanŃă pt. optimizarea şi eficientizarea soluŃiilor de instalaŃii
-planuri, scheme şi detalii ale dotărilor şi instalaŃiilor
-deviz de materiale
-urmărire şantier
documentaŃie tehnică pt. obŃinere autorizaŃie de construcŃie
proiect tehnic (proiect complet incluzand DTAC, detaliile de execuŃie -DDE, urmărire de şantier -UŞ)
detalii tehnice de execuŃie
urmărire şantier (inclusiv semnături procese verbale faze determinante)
documentaŃie tehnică pt. organizarea execuŃiei
certificat de urbanism
suprafaŃă construită desfăşurată (suprafaŃa utilă înmulŃit cu cca.1,2)
* PreŃurile pot varia în funcŃie de specificul fiecărui proiect, de gradul de complexitate şi de detaliere al
proiectului.
* Redactarea proiectului se face atât pe suport tipărit (2 exemplare) cât şi pe suport digital (CD-DVD).
* Alte aspecte şi detalii vor fi cuprinse în contractul de proiectare agreat şi semnat de ambele părŃi.
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