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CAIET DE SARCINI 
pentru servicii de elaborare a Documenta ţ iei de Avizare a Lucră rilor de Intervent 

(D.A.L.I) aferent ă  obiectivului de investi ţ ie cu titlul: "EFICIENTIZARE ENERGE IC Ă  
SALA DE SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER $1 CENTRUL DE INFORMATH 

PENTRU CETĂ TENI" 

Caietul de sarcini face parte integrantă  din documentafia de atribuire ş i constituie ansamblul 
cerinfelor pe baza cdrora se elaboreazd de ditre fiecare ofertant propunerea tehnică . 
Cerinfele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. hi acesi sens orice ofertă  prezentată , care se abate 
de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare, dar numai in masura in care propunerea 
!chilled presupune asigurarea unui nivel ealitativ superior cerinfelor ininimale din caietul de sarcini 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ :  JUDEŢ UL IALOMIŢ A, cu sediul in str. Plata Revolu ţ iei 
nr.1, Slobozia, jude ţ ul Ialomi ţ a, tel/fax: 0243-230200/0243-230250. 

2. DENUMIRE CONTRACT: Elaborare a Documenta ţ iei de Avizare a Lucr ă rilor de Interven ţ ii 
(D.A.L.I) aferent ă  obiectivului de investi ţ ie cu titiul: "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ  SALA DE 
SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER Ş I CENTRUL DE INFORMATH PENTRU CETĂ TENI" 

3. LOCATIA LUCRĂ RII:  Localitatea Slobozia, Jude ţ ul Ialomi ţ a, B-dul Chimiei nr. 4A 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZTIE PUBLICĂ :  prestă ri servicii elaborare 
Documenta ţ ie de Avizare a Lucr ă rilor de Interven ţ ii ( D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitie cu titlul: 
"EFICIENTIZARE ENERGETICĂ  SALA DE SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER $1 CENTRUL 
DE INFORMATH PENTRU CETĂ TENI" 

5. AMPLASAMENT: Terenul ocupat de obiectivul de investi ţ ii apar ţ ine domeniuIui public al jude ţ ului 
lalomi ţ a. 

6. REGLEMENTĂ RI LEGISLATIVE SI TEHNICE:  
Listele de enumerare ale normelor, STAS-urilor, normativelor, etc., sunt date cu caracter informativ si 

nu stint exhaustive: 
• H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si con ţ inutul-cadru al documenta ţ iilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investi ţ ii finan ţ ate din fonduri publice; 
• LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicatP) privind performan ţ a energetic ă  a 

cl ă dirilor*) 
• Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ţ ie ale cl ă dirilor indicativ C 

107-2005 

Consil 	Judetean lalomita 
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• Ordin nr. 2.641 din 4 aprilie 2017 privind modificarea ş i completarea. reglement ă rii tehnice 
„Metodologie de eaten] at performantei energetice a el ă dirilor", aprobat ă  prin Ordinut ministrului  
transporturitor, constructiilor ş i turismului nr. 157/2007  

▪ Ordinul nr. 157/2007 al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru 
aprobarea regleinentarii tehnice, "Metodologie de calcul  at  performantei energetice a cl ă dirilor" 
publicat in M.O., partea nr. 126/21.02.2007; 

• Ordinnl nr. 1071/16.12.2009 privind modificarea  i  completarea Ordinului nr. 157/2007 pentru 
aprobarea reglementaritor tehniee"Metodologie de Ca] cut at performantei energetice a cl ă diri tor", 
on mod ificarile  d  completarile ulterioare; 

• Metodologie de eaten]. al performantei eriergetice a clă dirilor partea a 1V-a — breviar de 
calcul al performantei energetice a cl ă dirilor ş i apartamentelor indicativ mc  001!  4 ş i /5— 2009; 

• Legea nr.10/1995 Cu mod ific ă rile ulterioare cu privire la calitatea  în  constructii; 
• Legea nr.5011991 republicat ă  privind autorizarea luer ă rilor  in  constructii; 
• Normativul P100-3/2008 — Cod de proiectare seismic ă , partea a III-a - Prevederi pentru 

evaluarea seismic ă  a construc ţiilor existente 
Normativul P130/1999, privind comportarea in timp a eonstructiilor, cap. 4 — Urm ă rirea special ă  
a comport ă rii constructiilor, art. 4.10. 

• Normativ de sigurant ă  la foe a constructiilor, indicativ P 118 - 1999; 
• Legea nr. 350/2001 privind amenajrea teritoriului ş i urbanismul consolidat ă  cu nnodific ă rile ş i 

completă rile ulterioare; 
• Hotă ră rea Guvernului nr . 622/2004 privind stabilirea condi ţ iilor de introducere pe pia ţă  a 

produselor pentru eonstrutii, republicat ă  cu rnodifică rile  i  complet ă rile ulterioare; 
▪ Cod de proiectare seismic ă  - Partea a III-a Prevederi pentru evaluarca seismic ă  a clă dirilor 

existente, indicativ P 100-3/2008; 
• Cod de proiectare. Evaluarea ac ţ iunilor z ă pezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012; 
• Cod de proiectare. Evaluarea aetiunii v ă ntului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012; 
• Normativ de siguranf ă  la foe a constructiilor, indicativ P 118-1999; 
• Regulamentul privind elasificarea ş i incadrarea produselor pentru constructii pe baza 

performantelor de comportare la foe aprobat cu ordinul MTCT-MAI Dr. 1822/394/2004, cu 
modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

• ORDONANTĂ  DE URGENTĂ  nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor m ă suri 
in domeniul investitiilor publice ş i a unor m ă suri fiscal-bugetare, modificarea ş i completarea unor 
acte normative ş i prorogarea unor termene 

Reglemenarile legislative si teliniee de mai sus nu sunt /imitative, proieetataul avand obligaia 
respeetă rii tuturor reglementiirilor in vigoare specifice domeniului analizat. 

Once modific ă ri ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desf ăş ură rii 
contractului privind elaborarea studiilor atrage dup ă  sine implernentarea obligatorie a acestora de că tre 
contractant fă ră  alte pretentii financiare. La solieitarea de complet ă ri de c ă tre avizatori, Organist= 
finantatoare sau alte institutii competente ş i indrept ă tite, inclusiv comisia de reeeptie a autorit ă tii 
contraetante, documentatia tehnico- economic.  —faza D.A.L.I, se va reface fă ră  alte pretentii financiare din 
partea elaboratorului. 

7. NECESITATEA INVESTITIEI:  
Implementarea m ă surilor de eficientizare energetic ă  la această  cl ă dire va duce la imbună tă tirea condi ţ illor 
de desfăş urare a activită tilor specifice: 

• reducerea pierderilor de c ă ldur ă  ş i a consumurilor energetice; 
• reducerea costurilor de intretinere pentru inc ă lzire ş i ap ă  caldă ; 
• reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul  i  consumul de energie, 

condue ă nd la utilizarea eficient ă  a resurselor de energie. 
• eficientizarea activit ă tii institu ţ iei Consiliului Judetean Talomita 

8. OPORTUNITATEA 1NVESTITIEI: 

Avă nd in vedere lansarea Ghidului Solicitantului-din anul 2021 a Programului privind cre ş terea eficien ţ ei 
energetice  i  gestionarea inteligent ă . a energiei  hi  clă dirile publiee, Consillul Judetcan Ialomi ţ a a &cis 
elaborarea docurnentatiei tebnico-economice -faza D.A.L.I pentru obiectivul: "EF1CIENTIZARE 
ENERGETICĂ  SALA DE SPECTACOLE „EUROPA", FOAIER $1 CENTRUL DE INFORMATH 
PENTRU CETĂ TENI" , in vedcrea depunerii proiectului. 
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Obiectivul de investitii se va finanta din fonduri nerambursabile, bugetul 	bugetul  de stat ş i/sau alte 
surse legal constituite. 

9. DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA:  

Imobilul  cc face obiectivul investitiei are urm ă toarele elememe de identiftcare : construc ţ ie cu structura din 
cadre de beton ş i zid ă rie din c ă ră mid ă , P+1. (partial), acoperi ş  tip teras ă ; Sc — 1568 mp; Sd = 1840 it-1p. 
Imobilul are carte funciar ă  nr. 39901. 

Spatiul este destinat activit ă tilor administrative (centrul de informare pentru cet ăţ eni si registratur ă ) ş i sociale 
(teatru, ş edinte, simpozioane, colocvii etc.) iar pentru buna functionare a tuturor activit ă tilor este necesar ă  
eficientizarea energetic ă  a cl ă dirii pentru protejarea spatiului de lucru de curenti de act ş i variatii de 
temperatur ă . 

10. SITUATIA EXISTENTĂ :  

Starea actual ă  a cl ă dirii este urm ă toarea: 
1) Acoperi ş ul necesit ă  lucră ri de hidroizolatie deoarece sunt infiltrafi de ap ă  pluvială ; 

2) Tă mpl ă ria (ferestrele) ş i u ş ile interioare trebuiesc inlocuite cu t ă mplă rie pvc cu geam termopan 
care s ă  ofere etan ş eitate. 

3) Wile de acces in cl ă dire sunt intr-o stare avansat ă  de uzur ă  ş i trebuiesc inlocuite in proportic de 
100%; 

4) Peretii exteriori necesit ă  luer ă ri de reabilitare termic ă  (termoizolatie) in proporfie de 100%; 
5) Grupurile sanitare necesit ă  lucr ă ri de reparatie, in proportie de 70%; 
6) Centrala termic ă  (putere termic ă  nominal de 290,75KW/ 2 eazane) asigur ă  agentul termic pentru 

loath clă direa ş i este in functiune din anul 2000,  jar  ultima verificare a cazauelor a fost realizat ă  
in anul 2019; 

7) Apa cald ă  nu este asigurat ă  in toată  clă direa (nurnai in cabinele destinate actorilor sunt amplasate 
3 boilere  on o capacitate de 50 litri/ fiecare  i  rezistenta de 1500 W); 

8) Instalatia de termoficare este degadat ă  in proportie de 70%; 
9) Instalatia electric ă  necesită  redimensionare (instalatia este subdimensionat ă  fată  de consumatorii 

actuali, exist ă  riscul de aparitie a unor scurtcircuit ă ri); 
10) Spatiul de lucru al functionarilor care i§i desfă wară  activitatea In Centrul de Informatii 

pentru cet ă teni este ameriajat in sistem "open space". intrucdt acesta are deschidere spre 
patru u ş i (accesul in clă dire, accese spre Sala de Spectacole, Curtea interioar ă , interior 
clă dire), se creeaz ă  curenti de aer ş i  nu este posibil ă  meutinerea unei temperaturi 
adecvate. 

11) Foaierul Sali de spectacole care este folosit si ca sala de intalniri si sedinte este amenajat 
tot in sistem "open space" neputand fi de asemenea asigurat ă  o temperatura optim ă  
pentru realizarea intalnirilor, datorit ă  suprafetei  man i a acestuia. 

11. PROPUNERE ACTIVITĂ TI:  

Prin intermediul acestei eficientiz ă ri se urmă re ş te: 
- imbună tă tirea izolatiei termice a anvelopei cl ă dirii (pereti exteriori, ferestre, t ă mplă rie), a 

ş arpantelor  i  invelitoarelor, inclusiv m ă suri de consolidare a clă dirii, dup ă .' caz. 
- introdueerea, reabi.litarea ş i modernizarea, dup ă  eaz, a instalatiilor pentru prepararea, distributia 

uti.lizarea agentului termic pentru inc ă lzire ş i a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare si 
climatizare, a sistemelor de ventilare mecanic ă  cu recuperarea c ă ldurii, inclusiv sisteme de ră cire 
pasiv ă , precum ş i achizitionarea  i  instalarea echipamentelor aferente  i  raeordarea la sistemele de 
ineă lzire eentralizat ă , dup ă  caz; 

- uti.lizarea surselor de energie regenerabil ă , pentru a.sigurarea necesarului de energie a cl ă dirii; 
implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbun ă tă tirea eficientei 
energetice ş i monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea, instalarea, intretinerea 
exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea ş i monitorizarea oric ă rui tip de energie 
pentru asigurarea conditiilor de eonfort interior); 

- inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent ş i incandescent Cu  corpuri de iluminat  on  efieient ă  
energetic ă  ridicată  i  durat ă  mare de viaţă , cu respeetarea normelor ş i regleinent ă rilor WI-mice; 
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once  alte activit ăţ i care conduc la indeplinirea realiz ă rd obiectivelor proiectului ( inlocuirea 
circuitelor electrice, I ucr ă ri de demontare/montare a instalatiilor ş i echipamentelor montate, 
lucră ri de reparafii la fatade etc.); 
reamenaj area si compartimentarea foaierului si a centrului de inform* pentru cet ă teni, cu 
materiale u ş oare, pe structur ă  metalicd pentru a se reduce consumul de energie folosit 
pentru inc ă lzirea/ventilarea respectivelor spatii. 
alte lucră ri care se impun ca urmare a prevederilor legislapei specifice ş i a studidor de 
specialitate 

Ofertantii vor consulta Ghidului Solicitantului-din anul 2021 a Programului privind cre ş terea eficientei 
energetice ş i gestionarea inteligent ă  a energiei  în  cl ă dirile Publice, ş i pot ad ă uga ş i alte activit ă ti eligibile care 
pot aduce plus valoare obiectivu.lu.i ce urmeaz ă  s. fie eficientizat energetic. 

12. DOCUMENTATIA VA CUPRINDE:  
Documentatia DALI se va elabora  în  conformitate  en HG nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborate ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice, precum ş i a structurii  i  metodologiei de elaborate a devizului 
general pentru obiective de investifii ş i lucră ri de interventii,  i  va cuprinde expertiza telmica, auditul 
energetic, studiu geotelinic si studiu topografic documentatii pentru obtinerea avizeIor, acordurilor 
prevazute  în  Certificatul de Urbanism. 

Plata documentatilor pentru obtinerea avizelor,  , acordurilor prevazute in certificarul Ide urbanism 
se va realiza dup ă  obtinerae avizelor. 

La  predarea documen ţ atiei DALI se va face dovada depunerii studiului topografic la. OCPI in 
vederea obtinerii avizului, urmand ca plata studiului topografic s ă  se faca dup ă  ob ţ inerea vizei OCPI. 

Conformitatea  i  calitatea Documentatiei de Avizare a Lucr ă rilor de Interventie se va verifica  in 
conformitate Cu  legislatia in vigoare si va fi asigurat ă  de experti independenti contractati de Achizitor 

Documentatia de Avizare a Lucră rilor de Interven ţ ie va prelua conditiile impuse prin avize 
acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, acolo uncle este cazul. 

Documentatia de Avizare a Lucră rilor de Interventie, va respecta prevederile studidor, analizelor, 
rapoartelor de specialitate, necesare fundament ă rii diferitelor tipuri de interventii, pentru toate 
specialit ă tile, dup ă .' caz, lu ă ndu-se in calcul scenariile recomandate prin acestea. 

Sc va analiza ş i selecta varianta optim ă , ţ in ă ndu-se coat de concluziile raportului de expertiz ă  
tehnic ă  ş i a solutidor recomandate in auditul energetic 

13. CONDUIT DE  ELABORARE $1 PREZENTARE:  

a) Con ţ inutul cadru al Documentatiei de avizare a Lueră rilor de Interventii trebuie s ă  respecte structura 
prev ă zută  in Hotă rarea de Guvern nr. 907/2016 precum ş i toate cerintele specificate in Ghidul Solicitantului 
din anul 2021 a Programului privind cre ş terea efici.entei energetice  i  gestionarea inteligent ă  a energiei in 
cl ă dirile publi.ce urmare a lansă rii acestni apel de proiect in special cele aferente art.10, aiin 1, pct. b Si  c si 
alin 2,3,4 si 5 si art. 12 pct f, Si h.  

b)Solutia tehnic ă  va trebui s ă  fie in concordantă  cu legislatia in vigoare ş i cu cerintele Ghidul Solicitantului 
din a.nul 2021 a Programului privind cre ş terea eficientei energetice ş i gestionarea inteligent ă  a energiei in 
cl ă dirile publice astfel befit sa se asiEure maximul de mă suri posibile pentru redncerea consumului de 
ener0e 

Proiectantul se obligă  să  realizeze modific ă ri ş i complet ă ri ale documenta ţ iei, fă ră  alto costuri 
suplimentare, la cererea finantatorului ş i  în  functie de prevederile Ghidul Solicitantului din anul 2021 a 
Programului privind cre ş terea eficien ţ ei energetice  i  gestionarea inteligent ă  a energiei in clă dirile  publico  

Prestatorul are obligatia s ă  intocmeasc ă , studiul geotehnic si topografic precu.m  i  d.ocumentatiile pentru 
obtinerea avizelor  i  s ă  ră spund ă  solicită rilor primite de la avizatori fă ră  costuri suplimentare pentru 
beneficiar. 

Se vor lua in considerare, de c ă tre prestator, conditiile impuse prin certificatul de urbanism ş i prin avizele 
emise de alte autorit ă ll, acolo unde este cazul. 

Pentru realizarea documentatiilor de mai sus se vor respecta de asernenea toate reglement ă rile tehnice ş i 
normativele specifice pc fiecare domeniu de avizare. 

Plata taxclor pentru obfinerea acordurilor/avizelor se realizeaz ă  de autoritatea contractant ă . 
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De asemenea, proiectantul va participa la suslinenea solutiilor tehnice in fata organelor avizatoare, cat ş i 
la avizarea acestona in eadrul ş edinţelor de Consi I iu Judetean Ialomita, dup ă  ca.z. 

Documentatia telmico — economic ă  va prevedea reglement ă ri specifice regle -mentate de legislatia in 
vigoare pnivind protectiile sa.nitare, ap ă rarea impotriva incendii tor ş i secunită tii ş i să n ă tă tii in munc ă , etc. 

La elaborarea devizului general se va avea in vedere respectarea cerintelor prev ă zute la 
articolul 11, categorii de cheltuieli eligibile- din cadrul Ghidul Solicitantului din anul 2021 a 
Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligent ă  a energiei in cl ă dirile 

De asemenea la elaborarea auditului energetic se va urm ă rii respectarea indicatorilor de 
performant ă  energetica ai Programniui prev ă zuti in cadrui Ghidului Solicitantului din anul 2021 a 
Programului privind cresterea eficientei energetice si 2estionarea inteligent ă  a energiei in cl ă dirile 
publice, art. 2, alin 3-Indicatori de performant ă  energetic ă  ai Programului, art.10, pct.e art. 12, pct. f 
si art.14, alin7  in  ceeace priveste punctajul obtinut in functie de lucr ă rile propuse de eficientizare 
energetic ă .  

În vederea realiz ă rii lucr ă rilor va fi prev ă zut ă  utilizarea exclusiv ă  a materialelor agrementate, 
conform reglement ă rilor nationale ş i pe baza standardelor nationale armonizate cu legislatia ş i exigenţ ele 
Uniunii Europene în d omen iu. 

c) Toate docurnentatiile elaborate vor fi prezentate in 2 (doua) exemplare originale semnate 
stampilate in format h ă rtie, precum si pe suport electronic CDfDVD care s ă  cuprind ă  docuinentatia 
semnată  ş i ş tarnpilat ă  in format PDF, in format editabil-word, excel ş i DWG, dup ă  caz. Plan ş ele 
aferente documentatiei tehnico-economice se depun in original, format h ă rtie cat si scanate, fi ş ier tip 
PDF, contin ă nd un cartus sernnat conform prevederilor legale. 

După  necep ţ ionarea fă ră  obiectiuni/aprobarea documenta ţ iei tehnice, drepturile de autor sunt cedate 
U.A.T. Judetul Ialomita (Consiliul Judetean Ialomita) ş i vor deveni proprietatea aeestuia, documentatiile 
avizele obtinute vor putea fi folosite îii etapele urm ă toare de proiectare. 

14. OBLIGATII PRIVIND ELABORAREA D.A.L.I.-ului: 

Prestatorul va avea obliga ţ ia ca in pre ţ ul acceptat al eontractului s ă  modificeirevizuiasc ă  sau s ă  actualizeze 
D.A.L.I.-ul dup ă  apnobarea acestuia indiferent dac ă . acest lucru se datoreaz ă  cuIpei sale sau nu, cu sau f ă ră  
modificarea indicatorilor tehnico-economici ş i on de c ă te on autoritatea contractant ă  îi va solicita p ă nă  la 
aprobarea finan ţă rii. Documentatia va fi actualizat ă  in urma evalu ă nii realizat ă  decă tne finantator, prezent ă ndu-
se documentatia final ă , completă , varianta consolidat ă .. Prestatorul are obliga ţ ia actualiz ă rii acestuia, fă ră  
costuri suplimentare pentru beneficiar. 

Once modificareirevizuire/actualizare (termeni care au ea scop acoperirea terminologiei utilizate în acest 
scop) va presupune elaborarea unui memoriu tehnic pe baza unor m ă sură tori ş i studii elaborate ulterior 
aprob ă rii D.A.L.I. pc baza c ă ruia a fost aprobat ă  cererea de finantare, care s ă  justifice modific ă ri/nevizuiri, fă ră  
a schimba seopul ş i obiectui initial al proiectului. 

15. CONLUCRAREA iNTRE ELABORATOR SI BENEFICIAR: 

Von fi puse la dispozitia ofertantului c ăş tigă tor pentru consultare ş i utilizare urmă toarele doeumente: 
- Nota conceptual ă ; 
- Tema de proiectare; 

Certificatul de urbanism 
- Extras Cartea funciar ă  
- Ghidul Solicitantului din anul 2021 a Programului privind cre ş terea eficientei energetice i gestionarea 

inteligentă  a energiei in cl ă dirile publice 
-Alte docum.ente nelevante care vor fi consemnate in prooesul verbal de predare primire al documentelor 

Documentele puse la dispozitia ofertantului c ăş tigă tor vor fi anlizate ş i verificate de acesta, jar  in cazul îni  
care se constat ă  neconformit ă ti sau deficiente ale documentelor existente sau necesitatea elabor ă rii altor 
studii dec ă t cele puse la dispozi ţ ie de c ă tre beneficiar acestea von fi realizate/intoemite pe cheltuiala 
exclusiv ă  a ofertantului c ăş tig ă tor. 
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16. ACTIVITATEA PRESTATORULITI 
Predarea documenteIor:  Toat6 documentatia elaborat ă  de Prestator in timpul şŕ  dup ă  finalizarea 

activit ă tilor contractului, sub once form ă , este i va r ă mâne în proprietatea Autorit ă tii contractante. 
Prestatorul nu poate folosi sau dispune de aceast ă  documentatie fă i. aeordul sons preaIabil at Autorit ăţ ii 
contractante. 

Continutul documentatiilor va respeeta intocmai prevederile legale in vigoare, von ii complete, in 
concordan ţă  cui prezentul caiet de sarcini ş i cu realitatea de pa teren. hi caz contrar nu vor fi receptionate. 

Once  modificare ale acteIor normative in viaoare vor fi preluate si ulterior, documentatiile 
vor fi realizate conform acestor prevederi.  

Prestatorul are obligatia ca, in costul aeceptat al contractului, s ă  asigure asisten ţă  pa toat ă  perioada de 
evaluare a cererii de finantare, s ă  revizniasc ă , să  modifice, s ă  intoctuease ă  ră spunsuri la clarific ă ri privind 
cuprinsul documentatiei tebnico-economice-faza D.A.L.I, s ă  adauge i s ă  corecteze documentatiile realizate 
in conformitate en solicit ă rile finantatorului, IAn ă  la aprobarea final ă  a cererii de finantare ş i semnarea 
contractului de finan ţ are, obtinerae tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism precum i pa 
perioada de evaluare a acbizitiei de proiectare. 

Având in vedere constrângerile de timp aferente obtinerii de finantare nerambursabil ă  Autoritatea 
Contractant ă  a introdus in conditiile contractuale clauze care îi permit s ă  aplice penalită ti sau chiar s ă  
rezilieze contractul ş i să  execute garantia de bun ă  execuţ ie dac ă  va constata c ă  ofertantul cistig ă tor nu- ş i 
indepline ş te obligatiile la termencle ş i în conditiile stabilite in acest caiet de sarcini, contractul cadru ş i oferta 
sa. 

17. DIJRATA CONTRACTULUI:  
Contractul este valabil pe toat ă  perioada de elaborare a documentaVilor, de la data semn ă rii contractului 

de ambele p ă rti, pan ă  la data indeplinirii obligaţ iilor de c ă tre ambele p ă rţ i. 
- Prestatorul va respecta urm ă toarele etape pentru obiectivul mai sus mentionat, referitoare la realizarea 

documenta ţ iei. 
- Predarea in scris a datelor/documentelor de c ă tre autoritatea contractant ă  care prestator necesare 

elaboră rii documentaţ iei tehnico -economic ă  se va realiza dup ă  constituirea garantiei de build executie 
primirea ordinului de incepere a serviciilor. Documentele vor fi predate in baza unui proces-verbal de 
predare-primire, odat ă  cu emiterea ordinului de incepere a serviciilor. 

Eiaborarea documentatiei tehnico-economice (D.A.L.I ş i documentele anexe) se va realiza în termen 
maxim de 25 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor. 

- in cazul in care prestatorul constat ă  că  unul sau mai multe documente nu con ţ in informatiile 
complete necesare elabor ă rii documentatiei, acesta va informa in scris beneficiarul in termen de maxim 2 
zile lucr ă toare de la primirea acestora. 
18. RECEPTIE  I  MODALITĂ TI DE PLATĂ . 

Reeep ţ ia lucră rii se face la sediul beneficiarului, dup ă  verificarea documentatiilor predate de 
prestator in termen de maxim 3 zile Iner ă toare, urmând a se incheia un proces- verbal de receptie conform 
cerintelor. 

În cazul in care, in urma receptici, se constat ă  deficiente sau neelarit ă ti în cadrul documentatiei 
predate, prestatorul are obligatia de a rectifica in termen de maxim 3 zile luciltoare acele deficiente sau 
neclarit ă ti, fă ră  a pretinde costuri suplimentare fat ă  de valoarea ofertat ă  a contractului. Documentatia 
tebnico-economic ă  revizuită  se returneaz ă  prestatorului, o singură  dată  pentru a fi rectificat ă /completat ă . 

In cazul in care rectificarea/revizuirea documentatiei tchnico-economice ş i a documentelor anex ă  
nu este conform ă  se vor percepe penalit ăţ i conform contractului. 

Recep ţ ia se va realiza dupd predarea documenta ţ ici tehnice faza D.A.L.I si a celorlalte 
studii, dup ă  caz (geotehnic si topografic) ş i a documentatiilor de avizare  cc  fac obiectui 
prezentului caiet de sarcini. 

Decontarea serviciilor  prostate se va face pe baza facturii emisd. de prestator, astfel: 
80% la fmalizarea lucrdrii numai dup ă  semnarea Procesului-verbal de recep ţ ie, 

fă rli obieeliuni; 
20% dupd semnarea contractului de finantare 

Achitarea serviciilor prostate pentru diferenta de 20% se va efectua independent de 
semnarea contractului de finanţ are, in situatia in care semnarea contractului nu se realizez ă  
ca urmare a unor situaţ ii care nu vizeaza calitatea documentatiei tehnice intocmite. 
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- plata pentru documentatiile de avize/acorduri se va realiza dup ă  obtinerea de e ă tre 
Autoritatea contractant ă  a avizelor/aeordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism. 
Factura se va depune la registratura Consihukii Judeten Talornita, dup ă  comunicarea 

procesului-verbal fr ă  obiectiuni,  jar  plata se va face in contul prestatorului  in  termenul prev ă zut 
de lege. 

19. RISCURI:  

preg ă tirea Ofertei, Ofertantii trebuie s ă  aib ă  in ved.ere  cc]  putin riscurile descrise in continuare. 
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derul ă rii Contractului, identificate de 

Autoritatea Contractant ă  in etapa de pregă tire a documentatiei de atribuire, pot consta 

Nr. 
crt 

Riscuri identificate Mă suri de gestionare 

1.  Existenta 	de 	omisiuni 	in 	documentele 	puse 	la 
dispozitie de Autoritatea Contractant ă , neidentificate 
pă n ă  la momenta] initierii acestei proceduri; 

Documentele care au fost omise se pun la 
dispozi ţ ia contractantului, p1- in  intermediul 
clarifică rilor emise de c ă tre acesta. 

2.  Neineadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea 
serviciilor prin ContTactul  cc  rezult ă  din aceast ă  
achizitie; 

Riseul 	rezilierii 	contractului 	ca 	urmare 	a 
neindeplinirii 	obligatiilor 	sau 	a 	indeplinirii 
necorespunz ă toare/tardive 	a 	obliga ţ iilor 
contractantului 	implicat 	in 	derularea 
proiectului. Peale fi prevenit printr-o 
colaborare foarte strans ă  ş i permanent ă  intro 
cei doi factori ş Ii  prin monitorizarea atent ă  a 
contractului. 

3.  Apariţ ia de solicită ri  spec  ifice ale fin  an ţ atorului  Mon  itorizarea in permanent ă  a schimb ă rilor 
legislative, estimarea impactului posibil asupra 
proiectului, luarea m ă surilor necesare peraru 
minimizarea efectelor asupra proiectului. 
Pentru a nu se ajunge la dispute intro p ă r ţ ile 
contractante pe perioada derul ă rii contractului 
se vor depune toate eforturile pentru a rezolva 
pe cale amiabil ă , prin tratative directe, mice 
neintelegere. 

4.  Ad ă ugarea 	de 	activită ti 	in 	functie 	de 	progresul 
activităţ ilor 

Pe 	durata 	indeplinirii 	contractului, 	p ă rtile 
implicate an 	dreptul 	de 	a conveni 	asupra 
modific ă rii clauzelor contractului, prin act 
aditional, in situatia aparitiei unor circumstante 
(ad ă .ugarea de activit ăţ i)  cc on au putut fi 
prev ă zute la semnarea contractului. 

Contraetantul trehuie să  aihii in vedere aceste riseuri. 
Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contraetant ă  nu va accepta solicită ri ulterioare de 

reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiar ă  ş itsau Tehnic ă , respectiv de modific ă ri la contract, 
dac ă  Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de mă suri pentru 
elhninarea sursei de rise  sau diminuarea impactului aeestuia. 

20. OFERTA VA CONTINE:  
Propunere Telinic ă  

Propunerea tehnic ă  va fi intocmit ă  in a ş a fel incat s ă  asigure posibilitatea verific ă rii 
corespondentei  ace  steia  en  prevederile caietului de sarcini. Propunerea telmic ă  va fi elaborat ă  astfel 
Mat să  rezulte c ă  sunt indeplinite in totalitate cerintele aferente caietului de sarcini, fi ş ei de date ş i 
trebuie s ă  reflecte asumarea de Cam ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prev ă zute in acesta. 

Nu se acceptă  completă rile ulterioare a informatiior care lipsesc din cadrul propunerii tehnice. 
Cerintele impuse prin caietul de sarcini  von  fi considerate ea fiind minimale. Se von  fumiza  once  

alto informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunz ă toare a propunerii tebnice. 
- Propunere financiar ă  
Se va prezenta pentru fiecare  categoric de servicii ş i mime: 
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Elaborare DALI 
studiu topografic vizat OCPI 

- studiu geotehnic 
- documentatii avize acorduri 
- Expertiz ă  tehnic ă , 
- Audit energetic 

21. ALTE INFORMATII: 

Mention ă m că  once specificatie tehnic ă  din prezentul caiet de sarcini care duce c ă tre un anumit 
produs, origine, surs ă , procedeu special, o mare ă  de fabric ă  sau comert, un brevet de inventie sau o licent ă  
de fabricatie va fi interpretat ă  prin „sau echivalent" 

Ofertantii care nu vor aborda ş i detalia cel putin aspectele solicitate in prezentul caiet de sarcini 
vor fi respin ş i din procedura de atribuire, propunerea Whined fiind declarat ă  neconform ă . 

Pe parcursul indeplinirii contractului, se vor respecta obligatiile referitoare la conditiile de munca 
si proteetia muncii prevazute de Codul Muncii, Legea 319/2006 si HGR 1425/2006. 

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare Ia nivel national ce se refera la 
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia 
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro . 

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la 
conditiile de mediu, se pot obtine de la Ministerul Mediului sau de pe siteul: http://www.mmediu.ro . 

Director Executiv \   
V Ł 4p Cristian 

intocmit 
Gheorghe Luiza 
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