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CAIETUL DE SARCINI 
privind a.chizi ţ ia serviciilor de elaborare Project Tehnic, Detalii de Execu ţ ie ş i Asisten ţă  Tehnică  

din partea proiectantului pe perioada de execu ţ ie a lucr ă rilor pentru objectivul de investi ţ ii: 
"Reabilitare pod peste rdul Ialotni ţa Bucu pe DJ 2I3A" 

CAP. 1 	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTI Ţ H 

"Reabilitare pod peste raul Ialomi ţ a la Bucu pe DJ 213A". 

CAP. 2 	BENEFICIAR 

Unitatea Administrativ Teritorial ă  Jude ţ ul Ialomiţ a, Pia ţa Revoluţ iei, nr. 1, municipiul 
Slobozia, jude ţ ul Ialomi ţ a, România, telefon: +40.243.230.200, fax: +40.243.230.250. 

CAP. 3 	SURSA DE FINANŢ ARE A OBIECTIVULUI DE INVESTI Ţ H 

Obiectivul de investi ţ ie este finan ţ at din bugetul local. 

CAP. 4 	SCOPUL ACHIZIŢ IEI SI OBIECTUL CONTRACTULUI 

Cerin ţ ele Beneficiarului precizeaz ă  scopul achizi ţ iei, ca  fund servicii de proiectare 
(elaborarea unor documenta ţ ii tehnice) ş i acordarea de asisten ţă  tehnic ă  din partea proiectantului 
pe toat ă  perioada de execu ţ ie, pe toat ă  perioada de garan ţ ie a lucr ă rilor ş i 'Ana la recep ţ ia final ă , 
in concordanţă  cu reglement ă rile legale în vigoare, avand la baz ă : studiile de teren, expertiza 
tehnică , D.A.L.I., avizele ş i acordurile ob ţ inute ş i puse la dispozi ţ ia ofertan ţ ilor de care 
Beneficiar. 

Prestarea de servicji de proiectare presupune intocmirea de documenta ţ ii tehnice potrivit 
prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al 
documentaţ iilor tehnico-economice aferente objectivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din 
fonduri public; cu modific ă rile i completă rile ulterioare ş i a prevederilor Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţii, cni modific ă rile 
complet ă rile ulterioare. 	 Conelliul Judetean lalomita 
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Ordinea de elaborare a documenta ţ iilor trebuie s ă  fie urmă toarea: 

I — intocmirea Documentatrilor Tehnice 
a) 	intoemirea Proiectutui pentru Autorizarea Execut ă rii Lucră rilor de 

Construire - P.A.C., cc va fi predat autorit ăţ ii contractante in vederea ob ţ inerii, de că tre aceasta, 
a autorizaţ iei de construire. 

Aceast ă  documentaţ ie se va intocmi de care pro  iectant,  in  conformitate cu Anexa 9 la 
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al documenta ţ iilor tehnico-
economice afetente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finan ţ ate din fonduri publice, cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare ş i cu anexa nr. 1, litera A a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţ ii, republicată , cu modifică rile ş i completă rile 
ulterio are. 

În confonnitate cu prevederile din Anexa 9, sec ţ iunea II, art. 1, pct. 1.2 din H.G. nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al documenta ţ iilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din fonduri publice, cu modific ă tile ş i 
complet ă rile ulterioare, documen ţ ia va cuprinde in mod obligatoriu planul de situaţ ie privind 
amplasarea obiectivelor investi ţ iei cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de proiec ţ ie 
stereografic 1970, la scă rile 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup ă  caz, vizat de oficiul de 
cadastru ş i publicitate imobiliară  teritorial. 

Proiectantul va utiliza pentru toate nivelurile punctul de referin ţă  Marea Neagră , va 
raporta toate coordonatele la sistemul rom ă nesc Stereo 70 ş i va respecta toate prevederile 
legislaţ iei romane ş ti in domeniul construcţ illor. 

Pe langă  piesele  sense  ş i desenate, men ţ ionate in cadrul de conţ inut al documenta ţ iei 
tehnice, in vederea emiterii/ob ţ inerii autoriza ţ iei de construire de care Beneficiar, dosarul 
respectiv va mai cuprinde, in copie, urm ă toarele documente puse la dispoziţ ie de Beneficiar, 
astfel: 

• Certificatul de Urbanism; 
• dovada titlului de proprietate asupra terenurilor ş i/satt construc ţ iilor — H.G. nr. 

1353/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţ ului Ialomi ţ a; 
• avizele ş i acordurile stabilite prin Certificattil de Urbanism ş i decizia etapei de 

incadrare emis ă  de Agenţ ia pentru Protee ţ ia Mediului Ialomi ţ a; 

b) 	intoernirea Prolectului Tehnic de Executie si a detalillor de executie — P.T.E. / 
D.D.E. 

Aceast ă  documenta ţ ie Sc va intoemi de care proiectant, conform H.G. nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finan ţ ate din fonduri publice, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare. 

Proiectul Tehnic de Execuţ ie se va intocmi după  intoemirea Proiectului pentru 
Autorizarea Execut ă rii Lucr ă rilor de Construire P.A.C. ş i va dezvolta doeumenta ţ ia tehnic ă  
privind emiterea autoriza ţ iei de construire in concordanţă  cu cerin ţ ele Certificatului de 
Urbanism, Cu  avizele  i  acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism. 

De asemenea, la intocmirea Proiectului Tehnic de Exectiţ ie se va ţ ine seama de expertiza 
tehnică  a podului, de studiul geotehnie ş i de studiul topografic, de conţ inutul documentaţ iei de 
avizare a lueră rilor de intervenţ ie (D.A.L.I.), de indicatorii tehnico - economici ai investi ţ iei 
aprobaţ i prin Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, documenta ţ ii puse la dispoziţ ie 
ofertan ţ ilor de care Beneficiar. 
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In situaţ ia in care ofertantul consider ă  cd informatiile din studiile puse  la  dispozi ţ ia 
acestuia de că tre Beneficiar sunt insuficiente, ofertantul i ş i poate intocmi propriile studii,  Cu  
incadrarea in soluţ iile impuse prin D.A.L.I., cu respectarea normativelor in vigoare, respectiv 
prin expertiza tehnic ă , precum ş i cu ineadrarea in estimarea valorica a cheltuielilor de proiectare 
prev ă zute in Devizul General din D.A.L.I., fă ră  costuti suplimentare din partea Beneficiarului. 

Conţ inutul cadru al P.T.E. este constituit din Piesele scrise ş i Piesele desenate prev ă zute 
in Anexele 6, 7, 8, 10 din H.G. nr. 90712016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investi ţ ii finantate din 
fonduri publice, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

Formularele F1-F5 vor fi prezentate in 2 seturi: 
1. Un set de  formul  are  F 1 -F5 completate cu preţ uri unitare ş i valori, care s ă  

fundamenteze valorile din Devizul General care va fi refă cut la faza de P.T.E.; 
2. Un al 2-lea set de formulare Fl -F5 necompletate cu pre ţuri unitare ş i valori, care vor 

fi puse la dispozi ţ ia ofertantilor de lucră ri de construc ţ ii care le vor completa Cu  valori 
proprii pentru intocmirtea ofertelor acestora. 

In conformitate cu prevederile P91/1-02 aprobat prin ordinul MLPTL nr. 1568/2002, 
proiectantul va prezenta Beneficiarului antem ă sură tori pe categorii de lucr ă ri ş i calculele 
matematice de determinate a cantită tilor de lucr ă ri. 

Se va intocrni Graficul general de realizare a investifiei publice (formularul F6) in care se 
va prezenta e ş alonarea fizic ă  a lucră rilor de intervenţ ii. 

NOTE: 
• La elaborarea caietelor de sarcini pe specialit ă ti materialele vor fi definite prin 
parametrii, perfonnante si caracteristici. 
• Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mă rci de fabricd,  pro  ducă tori  on  
comercianti sau alte asemenea recomand ă ri  on  preeiz ă ri care să  indice preferinte sau s ă  
restrdng ă  concurenta. 
• Solutiile de proiectare vor respecta prevederile legale ş i normele tehnice in 
vigoare pentru protectia mediului, cel pu ţ in  îu  ceea  cc  prive ş te evitarea poluă rii aerului, 
solului, apelor  i  protejarea ecosistemelor. 
• Proiectul tehnic va mai contine, in cadrul eaietelor de sarcini  cc se vor elabora, a 
sectiune cu mă surile de proteetie a mediului formulate intr-o manierd concret ă  ş i adaptat ă  
la locaţ iile proiectului, In vederea conform ă rii depline Cu  condi ţ iile impuse de decizia 
etapei de incadrare emis ă  de Agenţ ia pentru Protectia Mediului 

De asemenea se vor respecta normele de proiectare in domeniul drumurilor ş i 
podurilor, prev ă zute in legislatia de specialitate ş i in doeumentele puse la dispozi ţ ie de 
Beneficiar (D.A.L.I.  i  expertiza tehnic ă ). 

Prin grija prestatorului serviciilor de proiectare, Proiectul Tehnic va fi insu ş it de că tre 
autorul raportului de expertizd tehnic ă , din punct de vedere al respectă rii solutifior ş i mă surilor 
indicate in acesta. Costul aferent acestei prestafii se va cuprinde de ofertant in cheltuielile proprii 
cu elaborarea proi.ectului tehnic. 

Proiectantul va utiliza pentru toate nivelurile, punctul de referinţ d Marea Neagr ă , va 
raporta toate coordonatele la sistemul romdnesc Stereo 70, va utiliza unit ăţ ile Sistemului 
International ş i va respecta  to ate  prevederile iegisla ţ iei romdne ş ti in domeniul construc ţ iilor. 

Menţ ionă m eă  nu fac obiectul prezentei achizi ţ ii verific ă rile tehnice ale proiectului tehnic 
ş i al detaliilor de executie de că tre verificatori de proiecte MLPTL, acest serviciu urmdnd a fi 
contractat separat de că tre unitatea achizitoare. 
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Proiectantul va intoemi detaliile de executie ale elementelor tehnice, necesare 
implement ă rii proieetului in teren. Detaliile de execu ţ ie vor confine toate aspectele tehnice 
necesare. 

Detaliile de execuţ ie vor confine toate notele relevante, descrierile si detahile neeesare 
inţ elegerii scopuluj, cantit ă filor si calităţ ii lucră rilor solicitate, vor permite identificarea lor in 
memoriul tehnic, caietele de sarcini ş i listele de cantit ăţ i. Detaliile de execu ţ ie vor fi elaborate pe 
un format adecvat pe tipuri de caractere si dimensiuni. Detaliile de execu ţ ie vor fi considerate ca 
fiind "emise pentru execu ţ ie". 

Ulterior, in etapele de executie a lucr ă tilor, dac ă  se va considera necesar, proiectantul va 
elabora i alte detalii de executie necesare, ce vor inlesni realizarea lucr ă rilor propuse. 

Conform art. 6 din anexa — Regulamentul de verificare si expertizare telmic ă  de calitate a 
projectelor, a execu ţ iej lueră rilor si a construc ţ iilor, aprobat prin H.G. nr. 724/2018, proiectantii 
vor preciza in proiectele pe care le elaboreaz ă  cerinţ ele pe care acestea trebuie s ă  le 
indeplineasc ă , pentru ca investitorul s ă  poată  apela la specialisti verificatori de proiecte, atesta ţ i 
corespunz ă tor. Proiectantul c ăş tigă tor al procedurii va transmite Beneficiarului in ternien de 5 
zile de la semnarea contractuluj specialit ă tile verificatorilor de proiecte autorizati necesari 
cerinţ ele de calitate care vor face obiectul verific ă rii. 

Acceptarea documentatiei de proiectare este conditionat ă  de: 
- respectarea solutiilor din D.A.L.I.; 
- respectarea prevederilor legate in domeniu; 
- obfinerea vizei expertului tehnic privind respectarea solu ţ iei tehnice din expertiz ă ; 
- sus ţ inerea de c ă tre proiectant a documentatiei tehnice în vederea obtinerii vizei pe 

piesele  sense i desenate ş i a referatului privind verificarea proiectului la cerin ţ ele 
esenţ iale de calitate de c ă tre verificatorul de proiecte atestat MLPTL. 
Pentra a fi aprobat ă  documentatia tehnic ă , de c ă tre beneficiar, ofertantul trebuie s ă  

efectueze toate complet ă rile solicitate de factorii in drept ş i in termenul impus. 
De asemenea, proieetantul va avea obliga ţ ia intocmirii documenta ţ iei „As Built", care va 

confine minimum urm ă toarele: memoriul descriptiv privind eventualele modific ă ri survenite pe 
parcursul execu ţ iei, cu descrierea situa ţ iei inifiale, a modific ă rilor realizate (inclusiv dispozitii de 
santier), ridicare topografic ă  detaliată  a situatiei din teren, punctul de vedere al expertului ş i al 
proiectantului privind realizarea lucr ă rilor sau expertiza tehnic ă  privind modul de realizare a 
lucră rilor, dup ă  caz. 

c) 	intocmire documentatie tehnia privind urmarirea comportarii  în  
expIoatare. 

Aceasta se va intocmi pe parcursul executiei luer ă rilor ş i va fi predat ă  Beneficiarului la 
terminarea lucr ă rilor. 

II. Acordarea asistentei tehnice de atre proiectant, pe intreg parcursul execu ţ iei lueră rilor, 
acolo uncle prezenta proiectantului este obligatorie precum ş i la solicitarea executantului sau a 
Beneficiarului, and este cazul. Prjn asisten ţă  tehnic ă  se dore ş te indeplinirea de c ă tre proiectant, 
fă ră  a se limita la acestea, a urm ă toarelor obligatii: 

u.nnă rirea aplic ă rii pe ş antier a soluţ iilor din project; 
emiterea de soluţ ii tehnice, preciz ă ri sau clarific ă ri legate de aplicarea proiectului in 
concordantă  cu situatia din teren; 

- emiterea de dispoziţ ii de sander, elabotarea de schite, modificarea plan ş elor, dup ă  caz, 
contrasemnate de expert ş i de verificatorii de proiecte atesta ţ i, conform legislatiei in 
vigoare, inclusiv in cazul situatiilor neprev ă zute; 
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elaborarea inernoriilor/notelor justificative prin care s ă  fie fundamentate once modificare, 
suplimentare sau renun ţ are adus ă  proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantit ăţ i; 
participarea reprezentan ţ ilor proiectantului la ş edinţ ele de progres organizate on de ea -Le 
on este nevoie; 
urmă rirea respect ă rii prevederilor din proiect, a programului calit ăţ ii ş i respectarea 
nonnelor in vigoare de c ă tre executant ş i de care dirigintele de ş antier; 
în cazul modific ă rilor de solu ţ ii, dad va fi cazul, ob ţ inerea avizelor din partea 
verificatorilor de proiecte atesta ţ i, conform prevederilor legale in vigoare; 
prezenţ a pe sander a proiectantului, on de c ă te on se solicit ă  de care Beneficiar; 
participarea pe ş antier la verific ă rile de calitate legate de fazele de execu ţ ie determinante 
pentru lucr ă ri aferente cerin ţ elor esen ţ iale de calitate, aprobate de c ă tre Inspec ţ ia de Stat 
in Construc ţ ii; 

- colaborarea permanent ă  cu Beneficiarul, executantul lucr ă rilor ş i ceilal ţ i factori implica ţ i 
in realizarea proiectului (va r ă spunde oric ă rei solicit ă ri venite din partea acestora); 
emiterea de acte ş i documente care sunt in sarcina proiectantului pe tot parcursul 

execuţ iei lueră rilor până  la finalizarea proiectului; 
- participarea la intoemirea C ă rţ ii tehnice a construc ţ iei ş i intocmirea referatului la 

terminarea lucr ă rilor; 
- participarea la recep ţ ia la terminarea luer ă rilor; 
- unnă rirea execu ţ iei repara ţ iilor ş i a defectelor calitative ap ă rute din vina executantului, 

atat in perioada de execu ţ ie, cat ş i in perioada de garantie a luer ă rilor potrivit contractului 
incheiat i recep ţ ionarea ace stora impreun ă  Cu reprezentan ţ ii autorit ăţ ii contractante; 

- alto activit ăţ i ce revin proiectantului conform legii in perioada de realizare ş i in perioada 
de execuţ ie a lucră rilor ş i in perioada de garan ţ ie a luer ă rilor acordat ă  de că tre executantul 
acestora. 

CAP. 5 	OBLIGATIILE Ş I RASPUNDERILE PROIECTANŢ ILOR 

Proiectantii  von ră spunde de indeplinirea unn ă toarelor obligaţ ii principale referitoare la 
calitatea construc ţ iilor: 

a) precizarea prin proiect a categoriei de importan ţă  a construc ţ iei; 
b) asigurarea prin proieete ş i detalii de execuţ ie a nivelului de calitate corespunz ă tor 

cerin ţ elor, cu respectarea reglemerit ă rilor tehnice ş i a clauzelor contractuale; 
c) prezentarea proiectelor elaborate in faţ a speciali ş tilor verificatori de proiecte atesta ţ i, 

stabili ţ i de care investitor, precum ş i solu ţ ionarea neconformit ăţ ilor ş i neconcordan ţ elor 
semnalate; 

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instruc ţ iunilor tehnice privind execu ţ ia luer ă rilor, 
exploatarea, a repara ţ iilor din vina sa, precum ş i, după  eaz, a proiectelor de urm ă rire privind 
comportarea in timp a construc ţ iilor; 

e) elaborarea documenta ţ iei privind postutilizarea construc ţ iilor la solicitarea 
proprietarul 

f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execu ţ ie determinante pentru lucr ă rile aferente 
cerin ţ elor ş i participarea pe ş antier la verific ă rile de calitate legate de acestea; 

g) stabilirea modului de tratare a defectelor ap ă rute in executie, din vina constructorului, 
precum ş i urmă rirea aplic ă rii pe sander a soluţ iilor adoptate, dup ă  insu ş irea acestora de c ă tre 
speciali ş ti verificatori de proiecte atesta ţ i, la cererea investitorului; 

h) participarea la intocmirea c ă rtii tehnice a construc ţ iei ş i la receptia luer ă rilor executate; 
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i) acordarea asisten ţ ei tehniee pe pareursul execu ţ iei lucră rilor, pe toad perioada de 
garanţ ie acordat ă  lucr ă rilor ş i pAnă  la recep ţ ia finală , aş a cum s-a menţ ionat la capitolele 
anterioare. 

CAP. 6 	DESCRIEREA SITUAŢ IET EXISTENTE $1 A LUCRĂIRILOR NECESARE 
A SE EXECUTA 

6.1 Situatia existent ă  
Podul traverseaz ă  ră ul lalomi ţ a la Bucu pe DJ 213A, drum ce face legă tura intre 

localit ăţ ile din sudul judeţ ului  cu  eele din nordul jude ţ ului. 
Construc ţ ia a fost realizat ă  in anul 1987, aceasta av ă nd o lungime total ă  de 102,80m si o 

lăţ ime de 10,20m. S -uprastructura este alcă tuită  din grinzi prefabricate din beton armat 
precornprimat sprijinit ă  pe infrastructuri realizate din beton an-nat fundate indirect. 

De-a lungul timpului asupra podului nu au fost efectuate luer ă ri de consolidare sau 
reabilitare. in urma expertiz ă rii tehnice s-au constatat o serie de degrad ă ri, luerarea  fund  
incadrat ă  in clasa tehnic ă  V, caracterizat ă  de ealificativul tehnic „luerarea nu asigură  condi ţ iile 
minime de siguranţ a cireula ţ ier, flind prev ă zute lueră ri de consolidare la nivelul intregii 
structuri. Totodat ă , expertul tehnic a apreciat c ă  până  la ineeperea luer ă rilor de consolidare este 
necesar ă  introducerea unor restric ţ ii de tonaj (maxim 10 tone) ş i de vitez ă  (25 km/h). 

6.2 Situatia propusi 
Conform Strategiei de dezvoltare a jude ţ ului Ialomiţ a in perioada 2014 — 2020, una dintre 

priorit ăţ ile Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a o constituie reabilitarea ş i modernizarea podurilor aflate 
in administrare, asigurându-se astfel ere ş terea gradului de siguranţă  a eircula ţ iei pe aceste poduri. 

Prin proiectul "Reabilitare pod peste raul Ialomita la Brien pe DJ 213A" se va readuce 
obieetivul in parametrii normali de exploatare ş i se vor imbună t ăţ i condi ţ iile de circulaţ ie pentru 
participan ţ ii la trafic si popula ţ ia din zonă : 

Asigurarea eireula ţ iei in condi ţ ii de siguranţă  pe podul peste raul Ialomi ţ a la Bucu 
pe DJ 213A; 

Faeilitarea tranzitului de mă rfuri, in special in contextul cresterii semnificative a 
fluxurilor comerciale ea umaare a cresterii econornice eonstante in ultimii ani; 

Cresterea vitezei de deplasare; 
- Reducerea noxelor rezultate din duratele de transport; 
- Cre ş terea nivelului de siguranţă  a traficului ruder; 

imbună t ăţ irea nivelului de trai si confort al populatiei din zon ă , dar si al 
persoanelor  cc  tranziteaz ă  judeţ ul pe ruta respectiv ă ; 

- Crearea a noi locuri de muncă  pe perioada execu ţ iei lueră rilor. 
Sc solicită  proiectarea, a ş a  cum se precizeaz ă  ş i in DALI, a urm ă toarelor tipuri de lucră ri: 
a) Consolidarea infrastructurilor; 
b) inlocuirea aparatelor de reazem; 
c) Consolidarea tablierului; 
d) Refaeerea consolelor de trotuar ş i a grinzilor de parapet; 
e) Refacerea panourilor de placă  prefabricat ă  cu degrad ă ri. 

CAP. 7 	DOTAREA MINIMĂ  CU PERSONAL CALIFICAT / ATESTAT 

Pentru proiectare, se solicită  ca ofertantul s ă  dispună  de minimum: 
a) 	doi ingineri CFDP din care: 



un responsabil/coordonator de proiectare - inginer constructii proiectare c ă i ferate, 
drumari ş i poduri cu experient ă  in aceast ă  pozitie demonstrat ă  prin cel putin un contract similar, 
(de Coordonator Project sau Director Project sau Manager Project sau Coordonator Adjunct 
Project sau Director Adjunct Project sau Manager Adjunct Project sau Set' Echip ă  Proiectare sau 
Adjunct Sef Echip ă  Projectare sau similar) care a avut ca object elaborare sau actualizare sau 
revizuire de SF sau DALT sau proiecte tehnice, pentm constructie nou ă  sau modemizare sau 
lă rgire sau reabilitare de poduri. 

• 	un inginer constructii proiectare c ă i ferate, drumuri ş i poduri cu experienta in 
aceast ă  pozitie demonstrat ă  prin  eel puţ in un contract similar (de: Inginer Proiectant de Drumuri) 
care a avut ca object elaborare sau actualizare sau revizuire de SF sau DALT sau proiecte tehnice, 
pentru constructie nou ă  sau modemizare sau l ă rgire sau reabilitare de poduri. 

b) 	un inginer topograf; 
Se vor prezenta informatii privind modul in care opetatorul economic ofertant ş i-a 

asigurat accesu1 la serviciile acestora: 
- fie prin resurse proprij, situatie in care vor fi prezentate persoanele in cauz ă ; 
- fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate 

in vederea obtinerii serviciilor respective. 
Beneficiarul va solicita operatorului economic dovada indeplinirii criteriilor privind 

calific ă tile educationale ş i profesionale, prin prezentarea urm ă toatelor documente: 
1. C.V. —uti; 
2. Diplome atest ă nd studiile de specialitate; 
3. Certificate! atestate / autorizatii; 
4. Fie de post! contract de munc ă . / angajamente / contracte de colaborare / decizii 

de numire / recomand ă ri / alte docurnente similare. 

CAP. 8 	DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLIC Ă  

Ofertantul va tine cont la ofertarea termenelor de urm ă toarele: 
a) 	Durata elabor ă rii documentatiei tehnice de projectare (PAC) ş i project tehnic 

(PTE), inclusiv detalii de execiatie (DDE) va fi de 80 zile, astfel: 

Documentaţ ie tehnic ă  Termen de predare 
Project 	pentru 	Autoriz area 	Execut ă rii 
Lucră rilor de Construire - P.A.C. 

60 de zile de la data ordinului de incepere 

Project 	Tehnic 	de 	Executie 	ş i 	Detalii 	de 
Executie — P.T.E. / D.D.E. 

20 zile de la predarea de care Beneficiar a 
autorizatiej de construire 

Duratele de elaborare nu contin perioadele de timp pentru recep ţ ie i verificare tehnic ă . 
Receptionarea cantitativ ă  a documentatiei de c ă tre Beneficiar se va face pe baz ă  de 

proces verbal de receptie, intocmit de o comisie numit ă  special in acest scop, in maxim 7 zile 
lucră toare de la data pred ă rii de c ă tre prestatot c ă tre Beneficiar a documentatiilor tehnico-
economice, iar modific ă rile sau complet ă rile necesare, dac ă  este cazul, se vor face de care 
prestator, o singur ă  dată  in termen de maxim 7 zile luer ă toare de la data primirii procesului 
verbal de reeeptie Cu obiectiuni. 

Dupd receptionarea cantitativ ă , documentatia va fi verificat ă  prin verificatori atestati. 
Proiectantul va avea obligatia s ă  tină  seama de toate observatiile verificatoruluj de proiecte, in 
acest sens va completa, va corecta sau va modifica documentatja intocmit ă . 

După  primirea de la verificatorul de proiecte a documentelor verificate, Beneficiarul va 
transmite proiectantului procesul verbal de receptie f ă ră  obiectiunj. 
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b) Durata presta ţ iilor pentru serviciul de asistenţă  tehnică  din partea proiectantului va 
fi pe toat ă  durata de excu ţ ie a lucră rilor, pe toat ă  perioada de garan ţ ie acordată  lucră rilor ş i pă nă  
la recep ţ ia finală  a obiectivului. 

c) Documenta ţ ia tehnic ă  de proiectare (PAC, PTE ş i DDE) va con ţ ine pă rţ i scrise 
desenate i va fi predat ă  beneficiarului in 4 (patru) exemplare tipă rite ş i un exemplar in format 
electronic pe stik / CD (editabil, pdf si dwg). 

Amplasamentul poate fi vizitat de la publicarea in SEAP p ă nă  la. data limit ă  de depunere 
a ofertelor. 

CAP. 9 	CONŢ INUTUL OFERTEI 

a. Conţ inutul propunerii tehnice 
Propunerea tehnic ă  elaborat ă  va respecta in totalitate cerin ţ ele prezentului caiet de sarcini 

ş i va reflecta asumarea de c ă tre ofertant a tuturor obliga ţ iilor cc îi revin. 
Pentru proiectare, ofertantul va depune ş i "Declaraţ ie privind respectarea reglement ă rilor 

obligatorii din domeniul mediului, social, al rela ţ iilor de munc ă  i privind respectarea legisla ţ iei 
de securitate ş i să nă tate in munc ă ", din care să  rezulte c ă  la elaborarea ofertei a ţ inut cont de 
obligaţ iile relevante din domeniile mediului, social, al rela ţ iilor de muncă , al securit ăţ ii ş i 
s ă nă tăţ ii in muncă . Informa ţ ii suplimentare pot fi ob ţ inute de la institu ţ iile abilitate, respectiv: 
- Ministerul Mediului, Apelor ş i P ă durilor, Bd. Libert ăţ ii nr. 12, Sector 5, Bucure ş ti, Romă nia, 
Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, adresa intemet (URL): http://www.mmediu.ro . 
- Ministerul Muncii, Familiei, Protec ţ iei Sociale ş i Persoanelor V ă rstnice, str. Dem.I.Dobrescu 
nr. 2-4 sectorul 1, Bucure ş ti, Romă nia, Tel. +40213136267, Fax: +40 213136267, adresa interne. 
(URL):  www.mmssfro.  
Dispozi ţ ii relevante in domeniile anterior men ţ ionate se g ă sesc in Legea nr. 319/2006 privind 
securitatea ş i să nă tatea in munc ă , Hot ă rarea Guvemului nr. 1091/2006 privind cerin ţ ele minime 
de securitate ş i să nă tate pentru locul de munc ă , Ordonan ţ a Guvemului nr.195/2005 privind 
protec ţ ia mediului ş i in Legea nr. 307/2006 privind ap ă rarea impotriva incendiilor. 

b. Conţ inutul propunerii financiare 
Propunerea financiar ă  se va prezenta defalcat pentru fiecare din activit ăţ ile cuprinse in 

prezentul caiet de sarcini, astfel: 
Se va prezenta un centralizator cu valoarea tuturor activit ăţ ilor cc urmează  a se presta: 

elaborare documenta ţ ie tehnic ă  de autorizare a construc ţ iei (PAC); 
— elaborare proiect tehnic (PTE) ş i detalii de execu ţ ie (DDE); 
— asisten ţă  tehnic ă  din partea proiectantului pe durata execu ţ iei lucră rilor, pe toat ă  

perioada de garan ţ ie acordat ă  lucră rilor ş i pă nă  la recep ţ ia la terminarea lucr ă rilor. 
În preţ uri se vor include toate cheltuielile directe, taxele i impozitele considerate ca 

obligaţ ii legale ale ofertantului, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv TVA. 
Pre ţ ul ofertei are caracter ferm — pre ţ  nemodificabil pe parcursul prest ă rii serviciilor. 

CAP.10 	ATRIBUŢ IILE $1 RESPONSABILITĂŢ ILE PĂ RŢ ILOR 

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urm ă toarelor atribu ţ ii: 
Realizarea activit ăţ ilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerin ţ ele legisla ţ iei 

aplicabile specificului obiectivului de investi ţ ie pentru care se solicit ă  realizarea documenta ţ illor 
tehnico-ecomomice, a reglement ă rilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de 
investi ţ ie ş i a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini; 

a. Efectuarea vizitei pe teren inaintea formul ă rii ofertei in vederea verific ă rii datelor din 
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documentele puse la dispozitje de beneficiar ş i a actualiz ă ii acestora; 
b. Realizarea tuturor planurilor de luau pentru derularea activit ăţ ilor in eadrul 

contractului in confonnitate cu cerin ţ ele din cajetul de sarcini; 
c. Punerea la dispozitia Autorit ăţ ii Contractante in timp util a tuturor documentelor, 

incluzand, dar fail a se limita la: documentatii tehnico-economice; 
d. Actualizarea calculelor, desenelor ş i specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, 

inclusiv  to ate  cerintele  i  informa ţ iile furnizate de terţ e p ă rţ i (autorit ăţ i, subcontractori 
etc.); 

e. Conlucrarea nemijlocit ă  cu verificatorii de project autorizati MLPAT contractati de 
că tre beneficiar  în  vederea verific ă rii documentatiilor tehnico-economice, pe parcursul 
intoemirii acestora; 

f. Transmiterea c ă tre Beneficiar spre revizuire  i  aprobare a documentelor solicitate. De 
• asemenea,  once  modjficare a acestota trebuie aprobat ă  de care Benefician 

g. Prezentarea documenta ţ iilor tehnice ş i a rapoartelor in formatul stabilit de 
Beneficiar; 

Ii. Colaborarea cu personalul Beneficiarului alocat pentru serviciile desf ăş urate conform 
Contractului (monitorizarea progresului activit ă tilor in cadrul Contractului, 
coordonarea activit ă tilor in cadrul Contractului). 

i. Efectuarea serviciilor numai  cu personal atestat, potrivit legii; 
j. Asistarea Beneficiarului  i  punerea la dispozi ţ ia Beneficjarului a documentelor 

suport necesare in relatia en instituţ iile abilitate in materie de control ş i asigurare a 
calit ăţ ii in construc ţ ii; 

k. Punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor informa ţ iilor solicitate pentru a sprijini 
procesul de evaluare a performantci Contractorului in legă tura cu realizarea 
activit ă tilor din Contract; 

I. Indexarea tuturor documentelor transmise Beneficiarului at ă t pe perioada derul ă rii 
activit ăţ ilor c ă t  i  inainte de finalizarea prest ă rii serviciilor; 

m. Comunicarea, in scris, cu to ţ i factorii interesati (Beneficiar, autorit ăţ i, exper ţ i etc.) 
implicati in realizarea, avizarea sau autorizarea presta ţ iilor contractate aferente 
obiectivului, in vederea efectu ă rii optime a acestora; 

Proiectantul va realiza elaborarea doeurnenta ţ iilor tehnico-economice  i  conţ inutul 
acestor documentatii dup ă  cum este necesar  i  stabiljt prin reglement ă rile tehnice aplicabile 
documenta ţ iflor tehnico-economice pentru objective de investi ţ ii astfel 'Meat să  poatb" furniza in 
once moment evidenţ e, atat Beneficiarului, e ă t  i  factorilor interesati, pentru decizjile sale pe 
baza detaliilor  i  solutiile tehnice analizate, a calculelor ş i analizelor efectuate. 

Contractantul va depune toate diligentele necesare ş i va actiona in eel mai scul t timp 
posibil, pentru a da curs solicită rilor venite din partea Autorit ă tii Contractante, solicit ă ri  cc  
deriv ă  din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea s ă  fie 
eornunicate in mod expres de că tre Autoritatea Contractant ă  Contractorului, ca  fund  solicită ri 
direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Autorit ăţ ii Contractante. 

Autoritatea Contractan0 este responsabila pentru: 
a. Punerea la dispozifia Contractantului a tuturor informa ţ illor disponibile pentru 

ob ţ inerea rezultatelor a ş teptate; 
b. Punerea la dispozi ţ ie  a  unui spatju pentru derularea int ă lnirilor de lucru ş i a 

ş edintelor de analiză  a progresului in cadrul Contractuluj; 
C.  Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea autorizatiilor, plata acestora 

efectu ă ndu-se pc baza de documente justificative; 
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d. Achitarea contravalorii prestatiilor executate de care Prestator,  în  baza facturilor 
ernise de că tre acesta din urmă , aş a cum este stabilit prin Contract; 

e. Organizarea receptiei preliminare ş i finale la terminarea tuturor prestatiilor executate 
in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 

f. Notificarea Tn timp util a Contractantului in vederea asigur ă rii asistenţ ei tehnice pe 
durata executiei lucr ă rilor pentru care a intocmit proiectul 'Ană  la recep ţ ia la 
terminarea lucr ă rilor; 

g. Motivarea in scris a orickui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator 
in cadml Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglement ă rile tehnice in 
vigoare ş i la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dup. caz. 

CAP.11 	IPOTEZE SI RISCURI 

În pregă tirea ofertei, ofertantii trebuie s ă  aibă  in vedere  eel  putin ipotezele ş i riscurile 
descrise exemplificativ in continuare ş i s ă  estimeze posibilele efecte ale acestora. 

În acest sens, la intocrnirea ofertei, Ofertantul trebuie s ă  ia in considerare resursele 
necesare (de timp, financiare ş i de mice altă  natură ), pentru implementarea strategiilor de rise 
propuse. 

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt: 
a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini ş i sunt reglementate 

prin legislatie specific ă , accesibil ă  tuturor factorilor interesati; 
b. nu se prev ă d schimb ă ri ale cadrului institutional ş i legal care să  afecteze major 

implementarea  i  desfăş urarea in bune condiţ ii a Contractului; 
c. toate informa ţ iile, datele ş i documentatiile relevante ş i disponibile pentru prestarea! 

realizarea serviciilor in legă tură  cu obiectivul de investi ţ ii vor fi puse la dispozifia 
Contractantului, in mă sura in care sunt la dispozitia Autorit ăţ ii Contractante; 

d. buna cooperare intro toate p ă rfile implicate: Autoritate Contractant ă , Contractant, 
autorit ă ti competente ş i  once  al ţ i factori relevanti implicati. 

În preg ă tirea ofertei, ofertantii trebuie s ă  aibă  in vedere  eel  putin riscurile descrise in 
continuare. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derul ă rii 
Contractului, identificate de Autoritatea Contraetant ă  in etapa de pregă tire a documentafiei de 
atribuire, pot consta in: 

Nr. 
crt 

Riscuri identificate M ă suri de gestionare 

1.  intarzieri in depunerea documentatiei de că tre 
contractant in vederea emiterii autorizatiilor de 
că tre Autoritatea Contractant ă . 

Stabilirea 	unui 	grafic 	pentru 
depunerea 	documentatiei 	necesare 
emiterii 	autoriza ţ iilor. 	Vor 	exista 
ş edinte 	de 	urmă rire 	a 	graficului 
stabilit. 

2.  Apari ţ ia 	unor 	eventuale 	dificult ă ti 	de 
colaborare ş i comunicare intro diferiti factori 
interesa ţ i ş i anume: Autoritate Contractant ă , 
Antreprenor, Dirigintele/Diriginfii de ş antier, 
Inspectoratul in Constructii 

in vederea elimin ă rii sau diminuă rii 
riscului este recomandabil s ă  existe 
corespondenţ a  cc  trebuie s ă  fie purtată  
in sons  intre proiectant ş i autoritatea 
contractant ă . Vor exista ş edinte de 
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unnă rire 	a derul ării contractului 	la 
care 	vor participa reprezentanti 	ai 
Beneficiarului ş i ai proiectantului. 

3.  Existenta de omisiuni in documentele puse la 
dispozitie de Autoritatea Contractant ă , 
neidentificate p ă nă  la momentul initierii acestei 
proceduri; 

Documentele care au fost omise se 
pun 	la 	dispozitie, 	prin 	interm.ediul 
elarificarilor 	emise 	de 	Autoritatea 
Contractant ă 	la 	solicitarea 	benefi- 
ci arului . 

4.  Neincadrarea 	in 	termenul 	stabilit 	pentru 
finalizarea serviciilor prin Contractal  cc  rezultă  
din această  procedur ă ; 

Riscul rezilierii contractului ca =lure 
a neindeplinirii obligatiilor sau a 
indeplinirii necorespunzatoareitardive 
a obligatiilor contractantalui implicat 
in derularea proiectului. Poate fi 
prevenit printr-o colaborare foarte 
strâns ă  ş i permanentă  intre cei doi 
factori ş i prin monitorizarea atent ă  a 
contractului. 

5.  Apariţ ia de solicită ri specifice ale autorită tilor 
competente 	referito are 	la 	amplasamentul 
obiectivului/proiectalui de investitii, 	inclusiv 
situatia 	in 	care 	parametTii 	pentru 	anumite 
caracteristici/activit ăţ i stabiliti de autorit ă tile 
competente sunt mai stricti cleat parametrii 
propu ş i de Contractant; 

Monitorizarea 	in 	permanent 	a 
schimb Aril or 	legislative, 	estirnarea 
impactului posibil asupra proiectului, 
luarea 	mă surilor 	necesare 	pentru 
minimizarea efectelor asupra 
proiectului. Pentru a nu se ajunge la 
dispute intre p ă rfile contractante pe 
perioada derul ă rii contractului se vor 
depune  to ate  eforturile pentru a 
rezolva pe cale amiabil ă , prin tratative 
directe,  once  neintelegere. 

6.  Adă ugarea de activit ă ti, in func ţ ie de progresul 
activit ă tilor 

Pe 	durata 	indeplinirii 	contractului, 
*tile 	implicate 	au 	dreptul 	de 	a 
conveni asupra modific ă rii clatizelor 
contractului, 	prin 	act 	aditional, 	in 
situaţ ia aparitiei anor circumstante 
(adăugarea de activit ă ti) ee nu au putut 
fi prev ă zute la semnarea eontractului. 

Contractuntul trebuie sei aib4  în  vedere aeeste riseuri. 

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contraetant ă  nu va accepta solicit ă ri 
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiar ă  ş i/satt Tehnic ă , respectiv de 
modific ă ri la contract, dacă  Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv 
includerea de mă suri pentru elirninarea sursei de rise sari  diminuarea impactului acestuia. 

CAP.12 EVALUAREA PERFORMANŢ EI CONTRACTANT'ULUI 

Informaţ ii pentni mă surarea performantei contractului 
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Autoritatea Contractant ă  utilizeaz ă  indicatorul de performant ă  stabilit in tabelul de mai jos: 
Tabelul nr. 1 

... 	''' 	— 	ra. 	-- 	".i ■ F 

	

E .-F.--.--.',.- 	' • 	, ---s-  . =. 	.1:::: Z ''. 	-''' 	''' 	442-217 	' V4104-7.-,1-,=. 	..,,,7,11 ,..,,, , 	. 4-'1' . 	iltritii 

C at egori e indicator 

Reprezint ă 	expresia 	factorului 	critic 	de 	succes 	identificat 	de 
Autoritatea Contractant ă , respectiv: Nivelul de calitate. 
Acest factor critic de succes este identificat in cadrul Caietul de 
S arcini. 

Denumire indicator de 
performant ă  

Reprezint ă  denumirea indicatorului de perfortnant ă , aş a cum este 
acesta identificat in Caietul de Sareini. 

Referinta din Caiet de 
Sarcini/Contract/Ofert ă , 
dup ă  caz 

Reprezint ă  identifiearea cerintei din Caietul de Sarcini sau clauza 
contractual ă  sau informatia din Oferta Contractantului care este 
utilizată  in legă tură  cu indicatorul de performant ă . 

Nivelul de perfonnant ă  
a ş teptat 

Reprezint ă  expresia cantitativ ă  sau calitativ ă  a performantei a ş teptate. 

Modalitatea de mă surare 
Reprezint ă  descrierea modalit ă tii in care datele/informatiile sunt 
colectate pentru stabilirea indicatorului de perforrnantă . 

Categoric 
indicator 

Indicator de 
performant ă  

Referinta 
in Caiet 
de Sarcini 

Nivelul de 
performa 
ntă  
asteptat 
(conform 
Caiet de 

• Sarcini) 

Ce se 
mă soar ă  

Modalitate de 
evaluare 

Scop 

Nivelul 	de Livrabil adecvat Cerinţ a a Documenta ţ i Nivelul de Foarte 	satisfă că tor 	(5 Evaluarea 
calitate pentru 	seopul fast a tehnic ă  este am-at* purtete) — Documenta ţ ia aplicabilit ă  

utiliză rii identificat ă  livrat ă  al livrată  include imbună tă - ţ ii 	§i 
in Caietul de conform documenta tiri semnificative fa ţă  de relevan ţ ei 
Sarcini cerinţ elor ţ iei 	livrate cerinţ ele minime stabilite documenta 
CAF.4 stabilite 	in dup ă  "peer 'in Caietul de 	Sarcini in ţ iei 	de 
Scopul Caietul 	de review" special 	prin 	luarea 	in proiectare 
achizitiei ş i S arcini 	ş i (pondere considerare 	a 	noilor 
obiectul standardele informaţ ii tendinţ e din construc ţ ii ş i 
contractuIui profesionale 

incluse 	'in 
Caietul 	de 
Sarcini 

inexacte 	/ 
sub nivelul 
de 	calitate 
agreat 	in 
inforţna ţ iil 
e 
furnizate) 

respectarea aspectelor de 
mediu 	§i 	sociale, 
Documentatia a fast  
folosită  pentru realizarea 
achizi ţ iei ş i p entru 
construc ţ ie a ş a cum a fast  
prezentat ă . 
Satisfă că tor (4 puncte) — 
Documentatia 	livrat ă  
include unele imbun ă tăţ iri 

§i 	nu 	include 
neconformit ă ti/inexactit ăţ i 
faţă 	de 	nivelul 	agreat. 
Doc ţunentaţ ia 	a 	fast  
folosită  pentru realizarea 
achizitiei ş i p en ţTu 
construcţ ie a ş a cum a fast  
prezentată . Au fast 
necesare 	doar 	ajustă ri 
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nemateriale. 
Acceptabil (3 puncte) - 
Documenta ţ ia 	livrată 	nu 
include neconformit ăţ i / 
inexactit ăţ i faţă  de nivelul 
agreat ins ă  nu include nici 
elemente suplimentare 
care s ă  aduc ă  o valoare 
adă ugată  semnificativ ă  
proiectului sau nu a fest 
acordat ă  o atenţ ie specială  
aspectelor de mediu sau 
sociale. 
Documenta ţ ia a putut ft 
folosită  pentru realizarea 
achizi ţ iei ş i / sau 
constructiei dup ă  ce a fost 
corectat ă  de cateva on de 
Consultant. 
Nu 	au 	existat 	intă rzieri 
semnificative ca urmare a 
corecturilor. 
Nesatisfac ă tor (2 puncte) 
- Documenta ţ ia transmis ă  
a inclus neconformit ăţ i / 
inexactit ăţ i faţă  de niveltil 
agreat sau a folosit 
tehnologii/metode complet 
invechite care erau in 
principal 	abandonate 	de 
constructori, 	iar 	aceste 
asp ecte nu au putut fi 
corectate in totalitate intr-
o perioadă  rezonabil ă  (ex. 
au  cauzat intâ'rzierj 
semniticative in realizarea 
activităţ ilor din calendarul 
general al proiectului), dar 
cu toate acestea au fost 
corectate de c ă tre 
Consultant, 	fă ră 	costuri 
suplimentare 	pentru 
Autoritatea Contractant ă . 
Foarte nesatisf ă că tor 	(l 
punct) 	— 	 Documentaţ ia 
livrată 	a 	inclus 
neconformităţi / 
inexactităţ i maj ore faţă  de 
nivelul agreat sau a folosit 
tehnologii/metode complet 
invechite care erau, in 
principal, 	abandonate 	de 
constructori, 	jar 	aceste 
aspecte 	nu 	au 	putut 	fi 
eorectate 	de 	c ă tre 
Consultant. 	Autoritatea 
Contractant ă  a trebuit s ă  
mobilizeze 	alto 	resurse 
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pentru 	a 	remedia 
problemele, 	ceea 	ce 	a 
condus 	la 	costuri 
suplimentare semnificative 
pentru 	Autoritatea 
Contractant ă 	si 	/ 	sau 	a 
cauzat int ă rzieri 
semnificative in realizarea 
activită filor din calendarul 
general al proiectului. 

CAP.13 	MODALITĂ TI DE PLAT 

Pentru serviciile de elaborare  Project  Tehnic de Executie, Detalii de Execuţ ie, 
Project  Tehnic pentru Autorizarea Execut ă rii Lucră rilor de Construire — PAC, achizitorul va 
pl ă ti contravaloarea acestora dup ă  receptionarea final ă , fă ră  obiecţ iuni, a documenta ţ iilor 
tehnice elaborate, in termen de 30 de zile de la acceptarea facturii. 

Plata serviciilor de asistentă  tehnic ă  se va realiza astfel: 
- 80% din valoarea contractului se va achita in tran ş e, pe parcursul derul ă rii 

Contractului de executie, proportional cu stadiul fizic  i  valoric realizat, respectiv situatii de 
lucră ri lunare sau periodice confirmate ş i de diriginţ ii de ş antier ş i de achizitor, pe baza facturii ş i  
a procesului verbal de recep ţ ie inso ţ it de raportul de activitate privind prestarea serviciilor 
semnat de că tre ambele p ă rţ i; 

- 20% din vaioarea contractului se va achita in termen de 30 de zile de la data incheierii 
procesului verbal de recep ţ ie la terminarea lucr ă rilor, pe baza facturii ş i a procesului verbal de 
receptie inso ţ it de raportul de activitate prtvind prestarea serviciilor semnat de că tre ambele p ă rţ i; 

Pentru serviciile prestate, plata datorat ă  de achizitor prestatorului este pre ţ ul declarat in 
propunerea financiar ă , anex ă  la contract. 

• Pl ăţ ile se vor face in RON, in contul de trezorerie notificat de Prestator Achizitorului. 

• Plăţ ile intermediare / finale vor eviden ţ ia serviciile realizate efectiv ş i recep ţ ionate. 

Anexă m prezentului caiet de sarcini unn ă toarele documente: 
1. DALI parte scris ă ; 
2. DALI parte desenată ; 
3. Expertiz ă  tehnică ; 
4. Studiu topografic; 
5. Studiu geotehnic; 
6. Certificat de Urbanism cu avizele aferente; 
7. HCJ Ialomita nr. 207/28.10.2021. 

Director executiv DISP 
Cristian VLAD 

intocmit 
Traian TASTA 
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