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DIRECŢ IA INVESTIŢ H SI SERVICH PUBLICE 

CAIET DE SARCINI 

privind achizi ţ ia serviciilor de veqicare tehnieti de calitate a proiectului tehnic pen 11 

proiectui „Reabilitarea i pun erea în valoare a Monument utui istoric Ora ş ul de Floci" 

Cod SMIS 117124 

Informa ţ ii generale 

În data de 05.042019, Judetul Ialomita, in calitate de beneficiar, a semnat contractul de 
finantare nr, 3995 Cu: 

Ministerul Dezvolt ă rii Regionale ş i Administratiei Publice,  în calitate de Autoritate de 
Managemnt pentru Programul Operational Regional 2014-2020; 

Organismul Intermediar al Agentiei pentru Dezvoltare Regional ă  Centru, responsabil cu 
obligaţ iile ce rezult ă  din procesul de evaluare, selectie ş i contractare a proiectului finantat; 

Organismul Interinediar al Agentlei pentru Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia, 
responsabil cu obliga ţ iile aferente procesului de monitorizare/implementare a contractului 
finaMat, cc are ca obiect acord area finant ă rii nerambursabile de are AM, dup ă  caz 01 pentru 
implementarea proieetului „Reabilitarea ipnnerea în valoare a Mon umentului istoric Ora ş ul 
de Floci", Cod SMIS 117124 

Proieetul este finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritat ă  
5 - imbună t ăţ irea mediului urban ş i conservarea, protec ţ ia i valoriftcarea durabil ă  a patrimoniului 
cultural, prioritatea de investitii 5.1- Impulsionarea dezvolt ă rli locale prin conservarea, protejarea ş i 
valorificarea patrirnoniului cultural ş i a identită tii culturale. 

Contractul de proieetare si executie luerari la obieetivul de investitii „Reabilitarea fi 
pun erea in valoare a Monumentului istoric Orasul de Floci" a fost semnat cu Asocierea SC 
Romconstruct Group SRL — SC Concas SA. 

i Consiliul Judete' n lab:mite 

111111111111111,11 
10000104313 
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În  conformitate Cu  Legea nr. 1011995 privind calitatea in constructii cu modifică rile ş i 
complet ă rile ulterioare art. 13, respectiv autoritatea contractant ă  are obliga ţ ia de a asigura 
verificarea proiectelor prin speciali ş ti verificatori de proiecte atesta ţ i respectând urm ă toarele: 

alin (1) - verificarea proiectelor privind respectarea reglementă rilor tehnice referitoare  la  
cerintele fundamentale aplicabile se efectueazd de altre specialisti verificatori de proiecte atestati 
pe domenii/subdomenii si specialitc4i, altii decdt specialistii elaboratori ai proiectelor. 
Verificatorul de pro iect atestat nu poate verifica ş i stampila proiectele intocmite de el, pro iectele 
la a ceiror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a 
elaborat raportul de expertizci tehnicci; 

-  aim. (2) Se interzice utilizarea proiectelor si a detaliilor de execuţ ie neverificate in 
condifiile alineatului precedent. 

Verificarea tehnic ă  de calitate a proiectelor are ea scop realizarea unor constructii care s ă  
corespund ă  calitativ eel pu ţ in unor niveluri minime de performan ţă  prevă zute in Legea nr. 
10/1995 privind calitatea in construc ţ ii, cu modific ă rile ulterioare. 

Caietul de sarcini face parte integrant ă  din documentatia de atribuire pentru incheierea 
eontractului de achizitie public ă  i constituie ansamblul cerintelor minime ş i obligatorii pe baza 
că rora operatorii economici îi vor elabora oferta. 

Cerinţ ele specificate in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fund cerin ţ e 
minime. in acest sens once ofert ă  prezentat ă , care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, 
va fi luată  in considerare numai in m ă sura in care propunerea tehnic ă  presupune asigurarea unui 
nivel calitativ superior cerintelor minime obligatorii din Caietul de sarcini. 

1.2 Date generale 

1.2.1 Denumirea serviciilor achizitionate 

Servicil de verificare tehnic ă  de calitate a proiectului tehnic pentru proiectul : 
„Reabilitarea ipunerea în valoare a Monumentului istoric Orasul de Floci" 
COD CPV - 71328000-3 — Servieli de verifieare a proieetelor de strueturi portante 

1.2.2 Alegerea criteriului de atribuire 
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie public& pretul eel mai scilzut. 

1.2.3 Durata contractului 

Activitatea de verificare tehnic ă  de calitate a proiectului tehnic se va desf ăş ura pe toat ă  perioada 
de implementare a proiectului: „Reabilitarea „si punerea în valoare a Mon umentului /stork 
Ora u/ de Floci" Cod SMIS: 117124, finan ţ at prin Programul Operational Regional 2014-2020. 

Contractul de achizitie public ă  având ca obieet servicii de verificare tehnic ă  de calitate a 
proiectului tehnic pentru proiectul sus mentionat intr ă  in vigoare la data semnă rii de c ă tre ambele 
p ă rti ş i produce efecte pe toat ă  perioada de implementare a proiectului ş i se termin ă  la recep ţ ia 
final ă  a obiectivului de investitii. 

Autoritatea Contractant ă  îi rezervă  dreptul de prelungire a duratei totale de prestare a 
serviciilor Tn functie de denilarea contractului de lucr ă ri. 

Verificatorii de proiect autorizati vor verifica de asemenea ş i eventualele dispozilii de 
ş antier emise pe perioada de executie ş i in perioada de garantie. 

Volumele de specialitate componente ale PTE vor fi verificate de verificatori autoriza ţ i in 
specialit ă tile respective. 
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Autoritatea contractantă  

JUDEŢ UL IALOMIŢ A — Piata Revolutiei, nr. I, Municipiul Slobozia, Judetul Ialomita, Rom ă nia, 
telefon: -H40.243.230.200, fax: +40.243.230.250 

2.Descrierea serviciilor — cerinţ e solicitate 

2.1 Obiectul contractului: 

Obiectul contraetului de prest ă ri servicii, ce urmeaz ă . a H atribuit, const ă  in: 
- obieetivul general: Asigurarea verific ă rii proiectelor tehnice in conformitate cu prevederile 
Legii 10/1995 pentru lucr ă rile de investitii din cadrul Proiectului. 
- objective specifice ale proiectului: 

• Asigurarea verific ă rii tehnice de calitate a documentatiilor tehnice pentru autorizarea 
executiei luer ă rilor (PAC); 

• Asigurarea verific ă rii tehnice necesare a proiectelor tehnice de executie (PTE) aferente 
lucră rilor de investitii prin speciali ş ti verificatori de proiecte atestati; 

• Verificarea eventualelor modificari de solutii tehnice pe parcursul executiei, in conformitate cu 
prevederile legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modijicilnile ş i completiirile 
ulterioare; 

• Asigurarea nivelului de calitate corespunz ă tor al proieetelor tehnice de executie, in 
conformitate cu eerintele ş i partieularit ă tile proiectului. 

Procedura de verificare a documentatillor presupune unnitoarele: 

• Prestatorului (verificatorului de project) i se vor pune la dispozitie, prin grija autoritatii 
contractante, documentatiile tehnice a ş a cum au fost ele elaborate de catre proieetant(4 exemplare) 
incluzand: doeumentatii tehniee de proieetare necesare obtinerii autorizatiei de eonstruire - PAC, 
studii geotehnice, DALI, breviare de calcul, liste de cantitati, etc. vizand obiectele de investitii 
incluse in Proiect. 
• In termen de maxim '7 zile de la primirea documentatiei, prestatorul va inainta autoritatii 
contractante ş i spre ş tiint ă  proiectantului un raport de analiza care va cuprinde observatiile, 
recomandariile, completarile i alte elemente considerate necesare pentru ca acesta sa poat ă  
atestata, prin semnarea ş i ş tampilarea documentatiei, faptul ca documentatia este corespunzatoare 
din pullet de vedere al cerintelor stabilite de lege, valabile la data efectu ăxii verifică rii. 
• Raportul de verificare se va transmite, prin grija autoritatii contractante, proiectantalui care va 
completa i integra eventualele observatii. Prestatorul va furniza proiectantului toate clarificarile 
necesare referitoare la raportul de verificare. Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat ş i 
proieetant vor fi rezolvate de catre un expert tehnic de calitate angajat de investitor. Decizia 
expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar raspunderea revine acestuia. 
• In tennen de maxim 3 zile de la transmiterea documentatiei revizuite (4 exemplare), conform 
celor consemnate in raportul de analiza, prestatorul va emite referatele de verificare ş i docu-
mentatia semnat ă  i tampilata, confinnand astfel ca aceasta este corespunzatoare din pullet de 
vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectuarii verificarii ş i o va inainta 
investitorului Cu proces verbal de predare primire. 
• Verificarea la faza proiect tehnic de executie PTE se va desf ăş ura identie cu faza PAC. 
• In perioada de asistenta tehnica asigurat ă  de proieetant, prestatorul va asigura verificarea 
eventualelor modificari aduse proiectului prin elaborarea raportului de verificare in termen de 
maxim 2 zile de la inaintarea documentatiei ş i a referatului de verificare in tennen de maxim o zi 
de la inaintarea doeumentatiei revizuite. 

In cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza 
• daca documentatia contine toate piesele sense i desenate ale proieetului; 
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• daca piesele  sense sunt corelate Cu piesele desenate, (inclusiv cu caietele de sarcini ş i listele de 
cantităţ i); 
• daca documentatia indepline ş te criteriile de satisfacere a cerintelor esentiale de calitate; 
• daca documentatia respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile proiectului, valabile la 
data verificarii, etc; 
• conform prevederilor art. 9 din H.G. nr. 925 / 1995 Cu modific ă rile ulterioare, pentru aprobarea 
Regulamentului de verificare i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor 
ş i a constructiilor, „ Verificatorul de proiecte atestat are obligatia ea, in eadrul verificcirilor pe 
care le efectueazd, sei urmareaseci: 
- datele privito  are la condi ţ iile specifice de amplasament ş i condi ţ iile de exploatare tehnologic ă ; 

modul de respectare a reglement ă rilor tel-mice in vigoare, referitor la cerin ţ ele prevă zute de lege, 
în func ţ ie de categoria de importan ţă  a construc ţ iei, pe toată  durata de viaţă  a constructiilor, 
inclusiv in faza de post utilizare. 

Raportul de analiz ă  va contine minim: 
• Listă  documente originale analizate — Sc vor men ţ iona titlul documentului, elaborator, 

data elaboră rii; 
• Identificarea problemelor existente  i potenţ iale care rezult ă  din documentaţ ia 

verificat ă  ş i care pot afecta implementarea proiectului; 
• Constată rile verificatorului de proiecte — documenta ţ ia scris ă  ş i desenat ă : grad de 

completitudine, cu specificarea elementelor lips ă , după  caz; 
• Analiza modific ă rii soluţ iei tehnice in perioada de asistent ă  tehnic ă  acordat ă  de 

proiectant; 

• Concluzii ş i recomandă ri ale prestatorului privitoare la documenta ţ ie, concretizate prin 
referatele de verifi care intocmite de prestator/prestatori — verificatorii de proiecte 
atesta ţ i. 

Pe parcursul verific ăxii documentaţ iilor tehnice, prestatorul va semnala autorit ăţ ii 
contractante i proiectantului problemele identificate sau neconformit ăţ i cu prevederile legale in 
vigoare din documenta ţ ie, astfel incat in eel mid scuxt timp posibil, proiectantul s ă  poat ă  aduce 
modifică rile/complet ă rile necesare la documenta ţ ia existent ă . 

ii  scopul elaboră rii ofertei de verificare tehnic ă  de calitate a proiectului tehnic pentru 
obiectivul de investitii : „Reabilitarea  i  punerea in valoare a Monumentului /stork Ora,ş ul de 
Rod", conform Ordinului nr. 2495/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
atestarea speciali ş tilor, exper ţ ilor ş i verificatorilor tehnici in domeniul protej ă rii monumentelor 
istorice, prestatorul va face dovada de ţ inerii de personal de verificare atestat. 

Specialit ăţ ile de verificare tehnic ă  ale proiectului vor fi asigurate de c ă tre verificatori 
atesta ş i in urmă toarele domenii: 
1. verificator specialitatea restaurare arhitectur ă , atestat Ministerul Culturii — Domeniul 1; 
2. verificator specialitatea consolidarea structurilor istorice, atestat Ministerul Culturii 

Domeniul 4; 
3. verificator specialitatea instalatii, atestat Ministerul Culturii, Domeniul 5; 
4. verificator domeniul construc ţ ii civile, specialitatea arhitectur ă , Dorneniile B1,D, E, F 
5. verificator domeniul construc ţ ii civile, specialitatea rezisten ţă  ş i stabilitate, Domeniul Al; 
6. Verificator domeniile construc ţ ii civile, specialitatea instala ţ ii sanitare, instalaţ ii electrice 

To ate domeniile; 
7. Verificator domeniul construc ţ ii rutiere, drumuri — A4, B2, D 
8. „Verificatori ale altor domenii impuse de avizatori, dac ă  este cazul. 
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Sc vor prezenta informa ţ ii privind rnodul in care operatorul economic ofertant ş i-a asigurat 
accesul la serviciile verificatorilor: 

- fie prin resurse proprii, situa ţ ie in care vor fi prezentate persoanele in eauză , cu documente 
justificative; 

- fie prin extemalizare, situa ţ ie in care se vor descrie aranjamentele eontractuale 
realizate in vederea ob ţ inerii serviciilor respective. 

Pentru personalul utilizat in indeplinirea contractului vor fi prezentate atestate pentru 
demonstrarea calific ă rilor solicitate. Toate referirile la diplome / atestate, etc., se vor eiti cu 
men ţ iunea „sau echivalent". 

Prestatorul va furniza personalul corespunz ă tor (din pullet de vedere  a  expertizei ş i a 
timpului alocat) in vederea realiz ă rii serviciilor solicitate. 

Un verificator de proiecte poate cumula mai multe domenii de atestare. 
Prestatorul va utiliza toate documenta ţ iile puse la dispozitie doar in scopul solicitat ş i cu 

pă strarea confidentialit ă tii. Prestatorul este obligat s ă  asigure verificarea proiectelor tehnice 
incadrdndu-se in termenele de predare prev ă zute in contract. 

2.2 Responsabiliteitile prestatorului 

Prestatorul va asigura uri num ă r suficient de specialisti verificatori de proiecte atestati, in 
confonnitate  cu  scopul lucră rilor de investi ţ ii, astfel inat s ă  Sc asigure atingerea rezultatelor ş i 
indeplinirea obieetivelor contractului in termenele prev ă zute de acesta. Verificatorii de proieete 
vor fi atestaţ i de c ă tre MDRAP/MDRT/MDLPT ş i/sau MCPN potrivit cerintei. 

Verificatorul de proiecte va efectua verificarea numai pentru cerin ţ ele — exigenţ ele ş i in 
specialit ă tile pentru care a fast atestat. 

Verificatorul de proiecte va semna  i  ş tampila documentele  sense  ş i desenate numai in 
cazul in care documenta ţ ia supus ă  verifică rii este corespunz ă toare din punet de vedere al 
cerinţ elor din prevederile legate. 

Verificatorul de proiecte atestat va infonna autoritatea coritractant ă  pe parcursul 
activit ăţ ilor cu privire la once aspect de neconforinitate cu prevederile legale in vigoare a 
documentaţ iei supuse analizei sale ş i nerezolvate de are proiectant. 

Pe toat ă  perioada de derulare a contractului, prestatorul de servicii va respecta unn ă toarele 
principii profesionale ş i de perform*: 

a. va demonstra autorit ă tii contractante e ă  define competente profesionale asum ă rii 
calit ăţ ii de prestator  at serviciilor contractate; 

b. prin semnarea contraetului de servicii, prestatorul recunoa ş te at ă t importan ţ a 
serviciilor pe care trebuie s ă  le fumizeze, cdt ş i constră ngerile financiare, materiale, de 
personal ş i pe cele legate de termenele de realizare a proieetului; 

c. va actiona pe baza standardelor profesionale, de compete* ş i de calitate care vor 
asigura indeplinirea obiectivelor contractului la termen ş i in limita fondurilor alocate. 

d. va acţ iona pro-aetiv in ceea  cc  prive ş te indeplinirea obiectivelor contractului; 
e. prestatorul va fi r ă spunz ă tor pentru asigurarea tuturor dot ă rilor  i  echipamentelor 

necesare personalului s ă u implicat in desfaş urarea activit ă tilor, in vederea atingerii 
obiectivelor contractului de servicii, 

Obligaţ ii ş i ră spunderi ale verificatorilor de proiecte, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 

privind calitatea in construct'', repubricat ă , Cu  modific ă rile si complet ă rile uiterioare: 
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- ART. 24 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fajd de 
documentapia tehnico-economicii aprobatcl, ea urmare a unor erori de pro iectare, sum suportate 
de proiectant/proiectantul coordonator de project si proiectanţ ii pe specialităţ i, persoane fizice 
sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificaki a investitorului si/sau a 
beneficiarului in baza unui raport de expertizci tehnicei elaborat de in expert tehnic atestat. 

- ART 26 (1) Specialistii verificatori de proiecte atesta ţ i rcispund in mod solidar cu 
proiectantul in ceea ce privege asigurarea nivelului de calitate corespunzcitor cerinţ elor 
pro iectului. 

- Obligaţ ii ş i ră spunderi ale verificatorilor de proiecte, conform prevederilot H.G. 
nr.742/2018 privind modificarea H.G. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare 
ş i expertizare tehnic ă  de calitate a proiectelor, a executiei lucr ă rilor ş i a constructiilor — cap.II — 
Verificarea tehnic ă  a proiectelor: 

- "Art.6 — (1) Verificarea tehnic ă  a proiectelor se efectueaz ă  de că tre specialist/speciali ş ti cu 
activitate in construcţ ii atestat/atesta ţ i ca verificator/verificatori de proiecte, pe 
domenii/subdomenii de constructii ş i specialităţ i pentru instala ţ iile aferente construc ţ iilor. 
(2) Verificarea tehnic ă  a proiectelor se realizeaz ă  potrivit legii, prin grija ş i responsabilitatea 
investitorului/proprietarului/administratorului, dup ă  caz, pe domenii/subdomenii de construc ţ ii 
specialit ă ti pentru instala ţ iile aferente construc ţ illor, corespunz ă tor cerin ţ elor fundamentale 
aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti ş i precizate in proiect. 
(3) Verificatorul de proiecte este angajat al investitorului/proprietarului/administratorului 
efectueaz ă  verific ă ri numai pentru domeniile/subdomeniile de constructii ş i specialităţ ile pentru 
instalaţ iile aferente construc ţ iilor pentru care este atestat, corespunz ă tor cerin ţ elor fundamentale 
aplicabile. 

Art.7 — (1) Verificatorul de proiecte indepline ş te, in condi ţ iile legii, urm ă toarele atribu ţ ii 
potrivit domeniului/domeniilor ş i/sau subdomeniului/subdomeniilor de construc ţ ii ş i/sau 
specialit ă tii/specialit ăţ ilor pentru instalaţ ii aferente construc ţ iilor pentru care a fost atestat: 

a) Verified documentaţ iile tehnice pentru ob ţ inerea avizelor solicitate prin certificatul de 
urbanism; 

b) Verified in cazul interventiilor la construc ţ iile existente: proiectul pentru 
autorizarea/desfiintarea executdrii luer ă rilor ş i proiectul tehnic de execu ţ ie, respectiv 
pies  ele  sense  dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general,  brevi  are de 
calcul, caiete de sarcini, instruc ţ iuni tehnice de execu ţ ie ş i/sau exploatare, programul de 
control al calit ăţ ii execuţ iei lucră rilor de construc ţ ii ş i piesele desenate, inclusiv detaliile 
de execu ţ ie elaborate pe baza expertizei tehnice a constructiilor existente ş i după  caz, a 
studiilor, auditului  on  analizelor de specialitate in raport cu specificul investi ţ iei, după  caz; 

c) Verified documentele telmice intocmite, dup ă  caz, pe parcursul executiei lucrdrilor, de 
eă treproiectant/proiectan ţ i, 	cu 	acordul 	scris 	al 
investitotului/proprietarului/b eneficiarului/administratorului; 

d) intocrne ş te, respectiv semneazd ş i ş tampileaz ă  referatul de verificare al proiectului care 
cuprinde, printre altele, date ş i informatii referitoare la respectarea/nerespectarea, dup ă  
caz, a reglement ă rilor tehnice ş i asigurarea eerin ţ elor fundamentale aplicabile; 

e) Verified, pentru toate tipurile de obiective de investi ţ ii  i  exprimd corespunzdtor in 
referatul de verificare al proiectului, concordan ţ a dintre solutia tehnicd descris ă  in 
memoriile tehnice pe specialit ăţ i, tehnologia de execuţ ie propus ă  pentru realizarea 
obiectivului de investitii  i  caietele de sarcini corespunz ă toare, concordanţă  reflectat ă  
inclusiv in listele de cantit ăţ i de lucr ă ri din proiectul tehnic de execu ţ ie. Evaluă rile 
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cantit ă tilor de materiale de construe ţ ii, numă rul ş i tipul utilajelor i echipamentelor, al 
forfei de munc ă  ş i al manoperej, precum ş i transportul acestora sunt in responsabilitatea 
proieetantului de specialitate ş i vor fi integrate in devizul general estimatjv prin grija ş i 
responsabilitatea proiectantului general; 

f) Sernneaz ă  ş i ş tampileaz ă  documentatiile verificate dac ă  acestea sunt corespunz ă toare din 
punctul de vedere al cerin ţ elor stabilite in lege. 

Art.8 — in conformitate cu prevederile art.13 alin (1), coroborate cu art.26 alin (1) ş i art. 30 
din Legea nr.10/1995, republicat ă , Cu complet ă rile ulterioare, potTivit 
domeniului/domeniilor ş i/sau subdomeniului/subdomeniilor de construc ţ ii ş i/sau 
specialit ă fii/specialită tilor pentru instalafiile aferente constructiilor pentru care a fast 
atestat, verificatorul de proiecte: 
a) Nu poate verifica, semna ş i ş tampila proiectul/proieetele intoemite de el, 

proiectul/proiectele la a c ă ror elaborare a participat sau proiectul/proiectele pentru 
care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiz ă  tehnică ; 

b) Ră spunde in mod solidar cu proiectantul in ceea cc prive ş te asigurarea nivelului de 
calitate a construc ţ iei/construc ţ iflor pentru realizarea cerinfelor fundamentale aplicabile 
prevă zute in project, precuin i pentru concordanta dintre solutia tebnic ă  descrisă  in 
memoriile tehnice pe specialit ăţ i, tehnologia de executie propus ă  pentru realizarea 
obiectivului de investi ţ ii ş i caietele de sareini corespunz ă toare, concordanf ă  reflectată  
inclusiv in listele de cantit ăţ i de luer ă ri din projectul tehnic de execu ţ ie: 

c) Efeetueaz ă  verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentatii tehnice/proieet 
numai pentru domeniul/domenjile ş i/sau specialitatea/specialit ă file pentru instalafiile 
aferente constructiilor, corespunz ă tor eerin ţ ei/eerinfelor fundanaentale pentru care a 
fast atestat." 

Prestatond verificator r ă spunde in mod soljdar cu proiectantul in ceea cc prive ş te 
asigurarea nivelului de caljtate corespunz ă tor cerin ţ elor esenţ iale ale Proieetului, precum 
in eeea ee prive ş te conforrnarea cu legislatia ş i reglement ă rile tehnice in vigoare la data 
verific ă rii documentatiei. 

Propurterea tehnieil 

Serviciile solicitate de Autoritatea Contractant ă  sunt: servicii de verificare tehnic ă  de 
calitate a proiectului tehnic ă  pentru proiectul „Reabilitarea i punerea în valoare a 
Monurnentului istoric Oraş ul de Hod". 

Propunerea tehnic ă  va fi intocmită  clar  i concis, respect ănd prezentul caiet de sareini iva 
confine urmă toarele: 

- Lista activit ăţ ilor considerate a fi necesare pentru indeplinirea objectivelor 
contractului; 

3.  Propunerea financiarri 
Propunerea financiar ă  va confine: 

-Formularul de ofert ă  inso ţ it de anex ă . 
Ofertantul are obligatia de a prezenta pretul (f ă ră  TVA) in lei ş i TVA separat. 
Oferta va fi prezentata defalcat din punct de vedere valoric, cu ineadrarea/respeetarea 
urmatoarelor procentaje ş i faze : 
- Faza 1 - Veriftcare documentatiflor la faza PAC - 50 % din valoarea totala a ofertei, 
- Faza 2 - Verificare la faza Project tehnie de executie - 35 % din valoarea totala a ofertej, 
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- Faza 3 - Verificare la faza Asistenta Tehnica. Verificarea eventualelor modificari de solutie prin 
dispozitii de ş antier care vor aparea in perioada de executie a lucrarilor - 15 % din 
valoarea totala a ofertei. 

Pretul contractului r ă rnane ferm in lei (nu se actualizeaz ă , pe toat ă  durata de indeplinire a 
acestuia. 

4. Modalit ăţ i de plaki 

Plata serviciilor se va face etapizat pe masura realizarii, dupa cum urmeaza: 
Faza 1 - Verificarea docutnentatillor la faza PAC (50% din valoarea contractului) 

- se achita la 30 de zile de la emiterea facturii, dup ă  ob ţ inerea autorizatiei de 
construire ş i inş tiinţ area prestatorului; 

- se considera finalizata la obtinerea autorizatiei de construire; 
Faza 2 - Verificarea doctunentatidor la faza Project tehnic de execurie(35% din valoarea 

contractului) 
- se achita la 30 de zile de la emiterea facturii, pe baza procesului verbal de recep ţ ie 

fă ră  obiec ţ ii a documentatiei verificate de catre verificatorii de proiecte atestati; 
- se considera finalizata la receptionarea fă rd obiec ţ ii a documentatiei; 

Faza 3 - Verificarea documentatiilor la faza Asistenta Tehnica(15% din valoarea contractului). 
- se achita la 30 de zile de la emiterea facturii, pe baza procesului verbal de receptie la 

tenninarea lucrarilor. 

Prestatoru.1 va emite factur ă  in func ţ ie de activit ăţ ile realizate ş i recep ţ ionate fă ră  
obiecţ iuni de autoritatea contractant ă , respectiv dup ă  primirea confirm ă rii ob ţ inerii autoriza ţ iei de 
construireirecep ţ iei fă ră  obiec ţ iuni a documentaţ iilor verificate din partea autorit ăţ ii contractante. 

Pe parcursul derul ă rii contractului de prestari servicii, ofertantul devenit contractor ş i nu 
este indrept ăţ it să  pretind ă  autorit ăţ ii contractante efectuarea de plă ti decat aferente serviciilor 
prestate in cadrul contractului. 

Plăţ ile se pot realiza numai in baza facturii acceptate de c ă tre autoritatea contractant ă  
pentru serviciile prestate de că tre prestator ş i numai pe baza tarifelor stabilite in contractul 
ineheiat nitre pă rti. 

CAP. RISCURI 

În preg ă tirea Ofertei, Ofertan ţ ii trebuie s ă  aibă  in vedere cel pu ţ in riscurile descrise in 
continuare. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apari ţ ie pe perioada derul ă rii Contractului, 
identificate de Autoritatea Contractant ă în  etapa de pregă tire a documentaţ iei de atribuire, pot 
consta in: 

Nr. 

crt 
Riscuri identificate M ă suri de gestionare 

1.  intarzieri in verificarea documentelor pentru 

depunerea cererilor de rambursare si de plata 

conform contractului de finantare si a anexelor 

specifice ale acestora de catre contractant 

Stabilirea unui 	graft 	de 	activitati. 	Vor 

exista 	ş edinţ e 	de 	urmă rire 	a 	graficului 

stabilit. 

2.  Apari ţ ia unor eventuale dificultati de colaborare in vederea elimin ă rii sau diminu ă rii riscului 
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ş i comunicare intre diferi ţ i factori interesa ţ i ş i 

anume: 	Autoritate Contractant ă , contractant,  

autoritatea 	de 	management, 	organismul 

intermediar 1/2. 

este recomandabil s ă  existe coresponden ţ a 

cc trebuie s ă  fie purtat ă  in scris intre 

contractant si autoritatea contractanta. Vor 

exista ş edinţ e de urm ă rire a derularii 

contractului la care vor participa ambele 

parti. 

3.  Existen ţ a de omisiuni in doeumentele puse la 

dispoziţ ie de Autoritatea Contractant ă , 

neidentificate Nnă  la momentul ini ţ ierii acestei 

pro ceduri; 

Documentele care au fost omise se pun la 

dispozitia contractaritului, prin intermediul 

clarifiearilor emise de eatre aeesta. 

4.  Neincadrarea 	in 	teimenul 	stabilit 	pentru 

finalizatea serviciilor prin Contractul ce rezult ă  

din aceast ă  achizitie; 

Riscul rezilierii contractului ca urmare a 

neindeplinirii obligatiilor sau a indeplinirii 

necorespunzatoare/tardive 	a 	obligatiilor 

contractantului 	implicat 	in 	derularea 

proiectului. 	Poate 	fi 	prevenit 	printr-o 

colabotare foarte strAnsa si permanenta 

intre eei doi factori si prin monitorizarea 

atenta a contractului. 

5.  Apari ţ ia de solicit ă ri specifice ale finantatorului 

(0I/AM POR). 

Monitorizarea 	in 	permanenta 	a 

schimbarilor 	legislative, 	estimarea 

impactului 	posibil 	asupra 	proiectului, 

luarea masurilor necesare pentru 

minimizarea efectelor asupra proiectitlui. 

Pentru a nu se ajunge la dispute intre partile 

contraetante pe perioada derularii 

eontractului se vor depune toate eforturile 

pentru a rezolva pe cale amiabil ă , prin 

tratative direete, mice nein ţ elegere. 

6.  Adăugarea de activit ăţ i in func ţ ie de progresul 

activit ăţ ilor 

Pe durata indeplinirii 	contractului, partile 

implicate au dreptul 	de a conveni asupra 

modific ă rii clauzelor contractului, prin act 

aditional, in situa ţ ia aparitiei unor 

eircumstan ţ e (ad ă ugarea de activit ăţ i) cc nu 

au putut fi prev ă zute la semnarea 

contractului. 
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Prin participarea sa la procedura de atribuire ş i prin sernnarea contractului, ofertan ţ ii isi 
vor asuma riscurile generale identificate de Beneficiar si nu vor solicita modificarea contractului 
in cazul apari ţ iei acestora sau a altora ee pot fi generate de riscurile prezentate, consider ănd c ă  
preţ ul ofertei include consecin ţ ele acestor riscuri. 

Prestatorul va lua toate m ă surile necesare pentru evitarea, minimizarea ş i eontrolul 
efectelor riscurilor generale identificate ş i consecin ţ elor aferente. 
CAP. EVALUAREA PERFORMANTEI PRESTATORULUI 

Infomaţ ii pentru mă surarea performan ţ ei contraetului: 

Tabelul nr. 1 

's-..:._ 	-77- _ --. 	----177. 	--- 	-T--- 	---'-- 	 - =-- r. --,---la 

Categoric indicator 

Reprezint ă 	expresia 	factorului 	critic 	de 	sucees 	identificat 	de 
Autoritatea Contractant ă , respectiv: Nivelul de calitate. 

Acest factor critic de sucees este identificat in cadrul Contractului 

Denumire 	indicator 	de 
performan ţă  

Reprezintă  denumirea indicatorului de performanţă , aş a cum este 
acesta identificat in Caietul de Sarcini. 

Referin ţ a 	din 	Caiet 	de 
Sareini/Contract/Ofert ă , 
dup ă  caz 

Reprezintă  identificarea cerin ţ ei din Caietul de Sarcini sau clauza 
contractual ă  sau informaţ ia din Oferta Prestatorului care este 
utilizată  in legă tură  cu indicatorul de performant ă . 

Nivelul de performan ţă  
asteptat 

Reprezint ă 	expresia 	cantitativă 	sau 	calitativ ă 	a 	performanţ ei 
a ş teptate. 

Modalitatea de evaluare 
Reprezintă  descrierea modalit ă tii in care datele/informatiile sunt 
colectate pentru stabilirea indicatorului de perforrnant ă . 

Tabelul nr.2 

Cate- 
gone 

Indica- 
tor 

Indicator 
de 
perfor- 
mant ă  

Referinta 
in 
contract 

Nivelul de 
performant ă  
asteptat 

Ce se 
miisoara 

Modalitate de 
evaluare 

Scop 

Livrabil Cerinţ a a Referate de Livrabile- Se evalueaz ă  caracterul Evaluarea 
adeevat fost verificare le predate complet ş i calitatea nivelului de 
pentru identificat autorizate a sunt fiecă rui livrabil perfoman- 
seopul 6 in documenta ţ i- complete (rapoarte/documente) ţă  a 
utiliz ă rii contract ilor tehnice si si predat de Prestator. Prestatorului 

Nivelul Art. 10.13 a pieselor confonne Calificative: 
de sense si cu Foarte  blue  — 
calitate desenate 

ş tampilate ş i 
ser -mate in 
versiune 
final ă , 
conform 

cerin ţ ele 
stabilite in 
Contract 

Livrabil complet si 
conform cerin ţ elor 
din contract. Nu s-au 
formulat observa ţ ii ş i 
comentarii; 
Bine — Livrabil 
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cerin ţ elor 	 comp let ş i conform 
stabilite in 	 cerintelor din 
contract ş i 	 contract. Au fost 
reglementaril 	 necesare doar ajust ă ri 
e legale 	 nesemnificative de 

forma ş i confinut, 
care nu au implicat 
revizuirea unor 
aspecte de fond, de 
că tre Prestator, forma 
finală  a livrabilului 
find disponibil ă  in 1- 
2 zile de la 
formularea solicit ă rii 
de ajustare. 
Satisfacator — 
Livrabilul in mare 
mă sură  complet ş i 
conform cerin ţ elor 
din contract. Au fost 
necesare ajust ări de 
forma ş i conţ inut, 
care nu au implicat 
revizuirea unor 
aspecte de fond, de 
că tre Prestator, forma 
final ă  a livrabilului 
fund disponibilă  in 
maxim 5 zile de la 
formularea solicită rii 
de ajustare. 
NesatisfAc ă tor 

— Livrabil incomplet ş i 
neconform cu cerintele 
din contract. Au fost 
necesare ajust ă ri 
semnificative de form ă  
ş i conţ inut, implică nd 
revizuirea unor aspecte 
de fond, de care 
Prestator, pentru a 
obfine aprobarea 
livrabilului de c ă tre 
Beneficiar, 
detelmină nd intarzieri 
semnificative in 
implementare contract. 
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CAP . ALTE INFORMAŢ II 

Menţ ionă m că  once specifica ţ ie tehnică  din prezentul caiet de sarcini care duce Care un 
anumit produs, origine, surs ă , procedeu special, a marc ă  de fabric ă  sau coiner ţ , uri brevet de 
invenţ ie sau o lice* de fabrica ţ ie va fi interpfetat ă  prin „sau echivalent". 

Pe parcursul indeplinirii contractului ofertantul are obligatia de a respecta regulile 
obligatorii referitoare la condi ţ iile de muncă  ş i de protec ţ ie a muncii ş i nonnele specifice PSI, care 
sunt in vigoare la nivel national. Pe perioada derul ă rii contractului se vor respecta cerin ţ ele 
esenţ iale referitoare la protec ţ ia, siguran ţ a ş i igiena muncii, precum ş i normele de prevenire a 
incendiilor. 

DIRECTOR EXECUTIV DISP 
Cristian VLAD 

 

into emit 
Ş erban Ana 
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