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CAIET DE SARCINI 
pentru achizi ţ ia Servichlor de Elaborare Documenta ţ ii Tehnice- 
Faza PT (Proiect Tebnic), cod smis 140307, aferent proiectului 

„Cresterea eficientei energetice a Seohl Profesionale Speciale „Ion Teodoreseu" Slobozia" 

A. OBIECTIVUL DE INVESTITIE  
Cresterea Eficien ţ ei Energetice a Scolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia 

Sursa de finantare: POR 2014-2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea eficientei energetice, a 
gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din resurse regenerabile in 
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile pub/ice si in sectorul locuintelor. 

- COD SMIS 140307 
B. DATE GENERALE  
Titularul investitiei : Judetul Ialomita, cu sediul  în  str. Piata Revolu ţ iei nr.1, Slobozia, jude ţ ul Ialomiţ a, 
tel/fax : 0243-230200/0243-230250. 
Beneficiarul investitiei : Judetul Ialomita, 
Amplasament: Terenul ocupat de obieetivul de investitii apartine domeniului public al judetului Ialomita_ 
Locatia lucrarii: Localitatea Slobozia, strada Viilor, nr. 61, Jude ţul Ialomiţ a 
Date generate privind construc ţ ia: 
Imobilul studiat se află  in intravilan conform P.U.G. si R.L.U. aferent, aprobate prin Hot ă rdrea 
Consiliului Local Slobozia nr. 25 / 29.031966, actualizat conform Hotă rdrii Consiliului Local Slobozia 
nr. 132/ 2008, prelungit conform Ilotă ririi Consiliului Local Slobozia nr. 186/27.09.2008 si apartine 
domeniului public al judeţ ului, conform Hotă rdrii Consiliului Judetean nr. 47 / 1999 privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcă tuiese domeniul public al Judetului Ialomi ţ a. 
Imobilul  cc face obieetul investi ţ iei este situat in intravilanul municipiului Slobozia, strada 
Viilor, nr. 61. 

Conform carte funciară  nr. 37915 -Municipiul Slobozia: 
• Suprafata terenului este de 9281 mp; 
Din care constructii: 

Cl - eră dire scoala 	 Se=775mp, Sd=2325mp 
C2 - Amfiteatru 	 Sc=98mp, 	Sd--98mp 
C3 - clă dire sal ă  sport 	 Sc=256mp, Sd=323mp 

Destinatia constructiei existente; 
- Corp Cl are destinaţ ia de *coală  profesional ă  special.,  în  clă dire functionand si CJRAE Ialomita, care 
are in administrare o suprafata total ă  de 216.15mp; 
- Corp C3 are destinatia de sala de sport. 

Judetean latomita 

INEN3  
1000011605 7  
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Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor 
coala Profesional ă  Special ă  „Ion Teodorescu" din Slobozia este alcă tuită  dintr-un ansamblu de 

clă diri, asfel: 
• Cl ă direa ş eolii, alc ă tuită  din trei tronsoane, data in fune ţ iune in anul 1975. Cele trei tronsoane au 

acela ş i regim de ină l ţ ime (P+2E), ş i sunt separate in.tre ele prin rosturi de tasare-dilatare ş i 
seismice. 

• Sala de sport, dată  in funcţ iune in anul 1983. Aceast ă  cl ă dire se gi ă  in curtea ş colii la cca. 7,00 
m distanţă  de ş coală . 

Cl ă direa ş colii  are formă  aproximativ ă  in plan de „T". Este alc ă tuit ă  din trei tronsoane  cu  rosturi intre 
ele, fiec  are  tronson având form ă  dreptunghiular ă . 

Tronsonul 1 (axele 1 — 7/F-J) are dimensiuni maxime in plan, mă surate interax, de 30,00 m x 9,90 
in. Are 4 travei de 3,00 m ş i 3 travei de 6,00 m,  i  două  deschideri de, respectiv, 2,90 in ş i 6,00 m (7,00 
m la casa sc ă rii). 

Tronsonul 2 (axele 7 —  13 /D-I) are dimensiuni maxime in plan, mă surate interax, de 18,20 m x 
16,90 m. Are 5 travei de 3,00 m  i o travee de 3,20 In, ş i 4 deschideri de, respectiv, 6,00 m, 2,90 m, 6,00 
m, 2,00 m. 

Tronsonul 3 (axele 5-7/A-F) are dimensiuni maxime in plan, mă surate interax, de 9,00 m x 23,90 
m. Are 3 travei de 3,00 m, ş i 1 deschidere de 2,90 m, 3 deschideri de 6,00 m ş i o deschidere de 3,00 m. 

Toate tronsoanele au acela ş i regim de ină l ţ ime: puler si două  etaje. Ină lţ imile libere sunt 3,20m 
la toate cele 3 niveluri. 

Pere ţ ii exteriori ş i cei interiori sunt din zidă rie de că ră midă , de 40 cm, respectiv, 30 cm grosime 
(mă surat ă  cu tencuiala inclus ă ). 

Accesul principal in el ă dire se realizeaz ă  prin fatada sudic ă  (tronsonul 2, axele 8 — 10/I-H). Exist ă  
incă  3 accese securidare prin eelelalte fa ţ ade. 

Accesul pe vertical ă  se realizeaz ă  pc 3 scă ri pozi ţ ionate astfel: ate una la fiecare extremitate a 
tronsonului 1 (axele 1-2/F-I ş i axele 6-7/G-J), ş i cea de-a treia la extremitatea liber ă  a tronsonului 3 (axele 
5-7/A-B). 

Finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli obi ş nuite de ciment-var ş i local cu placaj din 
că ră midă  aparent ă  (tip Bratca). 

Finisajele interioare constau in: 
la pere ţ i: zugr ă veli cu vopsea lavabil ă , lambriuri din lemn, placaj ceramic (pe holuri) ş i placaj cu 
faianţă  la grupuri sanitare. 

• pardoseli din mozaic, parchet ş i gresie. 
Tâmplă ria este din profile PVC, tdmpl ă ria exterioar ă  este cu geam termoizolant. 
Acoperi ş ul este de tip ş arpant ă , in 4 ape, cu invelitoare din tabl ă  profilată . Paziile  i  strea ş ina sunt 

din lemn. Jgheaburile ş i burlanele sunt din tabl ă . 
Sala de sport  are forma dreptunghiular ă  in plan cu dimensiuni interax 24,00 m x 9,50 m. 

Regimul de ină lţ ime este parter  i  un etaj partial. ină ltimea liberă  maximă  a s ă lii este de 5,90m. 
La ină l ţ imea de 2,50 m de la nivelul pardoselii, intre axele 4-5/A-B, este executat ă  o supantă , care 
compartirnenteaz ă  parterul pe vertical ă , alc ă tuind un etaj partial. 

Pere ţ ii perimetrali de inchidere ai s ă lii  i  cei interiori, de compartimentare pe spa ţ iul supantei, 
sunt din zidă rie de eă rămidă , cu grosimea de 25cm, ş i nu au rd l structural. 

Accesul in cl ă dire se realizeaz ă  prin faţ ada principal ă , in axele 4/A. 
Accesul de la patter la etajul 1 (supant ă ) se face pe o scar ă  in cloud rampe, din beton armat. 
Finisajele exterioare sunt realizate  Cu  tencuieli obi ş nuite de ciment-var. 
Finisajele interioare sunt din zugr ă veli cu vopsea lavabil ă  la pereti ş i cu placaje de faianţă  la 

grupurile sanitare. Pardoselile sunt din parchet ş i gresie. 
Tampiă ria este din profile PVC, fampl ă ria exterioar ă  este cu geam termoizolant. 
Acoperi ş ul este de tip ş arpantă , in 4 ape, cu invelitoare din tabl ă  profilată . Paziile ş i strea ş ina sunt 

din PVC. Jgheaburile  i  burlanele sunt din tabl ă .. 
Ca unnare a situaţ iei prezentate este necesar ă  ş i oportună  realizarea lueră rilor de intervenţ ie 

asupra imobi1elor  cu  scopul de a cre ş te performan ţ a energetic ă , respectiv redueerea consumurilor 
energetice pentru inc ă lzire, in condiţ iile asigură rii  i  menţ inerii climatului termie interior, repararea ş i 
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aducerea la standardele actuale alt a instalatiilor, cat ş i a interioarelor cl ă dirilor, precum ş i ameliorarea 
aspectului urbanistic al municipiului Slobozia. 
Conform auditului energetic realizat, situatia actuala se prezinta astfel: 
Cl ă dire ş coald:  
Constructia are aproximativ forma literei „T", are regim de inaltime P+2, si prezint ă  urmatoarele 
caracteristici constructive: 
• stă lpi ş i grinzi 
• pereti din zidă rie din c ă ră midă , cu grosimea de 0.25 m, in stare buna, teneuiala cazuta partial; 
• pardoseli din parchet si mozaic pe holuri; 
• acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla, in stare buna; 
• vitraje, respectiv ferestre si usi exterioare cu t ă mplarie din PVC si geam termopan, in stare bun ă , 

pentru incalzire este utilizat un sistem compus din 4 microcentrale termice de 94,9 KW, (3 fimctionare 
continua si 1 de rezerva) 
cu functionalitate pe combustibil gazos, in condensabie cu puteri termice care sa acopere necesand de 
energie. Alimentarea cu combustibil a microcetralelor se realizeaza prin instalatia de gaze naturale. 
Acestea sunt montat intr-un spatiu distinct, situata la parter, cu firnctiunea de central ă  termic ă . 
Microcentralele sunt complet automatizate 
avă nd aprindere electronica cu controlul flacarii, termostat de sigurant ă , pampa de recirculare agent 
termic, presostat diferential pentru controlul tirajului, senzor de temperatura pe tur si retur, supapa de 
sigurantă , manometru vas expansiune etc. ; 

pentru prepararea apei calde menajere stint utilizate 5 boilere electrice a c ă te 1,5 KW; 
- iluminatul se realizeaza cu lampi Cu neon 2 x 18 W pe holuri Si lampi neon 4 x 18 W in Wile de clas ă  

birouri 
Sala de sport: 
Constructia analizat ă  are regim de inaltime P+1 partial, cu functiune sal ă  de sport, edificat ă  in anul 
1983. 
Din punct de vedere al anvelopei cladirii, mention ă m: 

pereti din zidarie portantă  din caramid ă , in stare buna; 
- pardoseli din parchet si mozaic pe holuri; 

planseu de sub pod din chesoane din beton armat; 
- acoperis sarpanta din lemn in patni ape cu invelitoare din tabla tip Lindab, in stare bunk 

vitraje, respectiv usi si ferestre exterioare din PVC, in stare bun ă . 
In ceea cc priveste instalatiile de inc ă lzire, ap ă  calda menajera si iluminat, acestea Sc compun din: 
- 2 aerotenne pe gaz natural pentru incalzire sala de competitii; 
- 1 central ă  murală  pe gaz natural pentru inc ă lzire si preparare ACM in zona P+1 partial. 

iluminatul se realizeazacu tuburi fluorescente 8 buc * 40W, lampi Cu neon 2 * 28 W 2buc, 3 (trei) 
becuri de 100W. 

Lucră ri propuse 
Conform DALT, nu se vor executa interventii pentru consolidarea structurilor de rezistent ă  ale 

tronsoanelor cl ă dirii ş colii i nici la cl ă direa s ă lii de sport. Cl ă dirile in situatia existentă  se incadreaz ă  in 
clasa de rise seismic RsIII, nefiind necesar ă  consolidarea structurilor de rezistent ă . 

Se vor executa lucr ă rile stabilite prin auditul energetic (la anvelop ă  ş i la instalatii) i luer ă rile de 
reparatii i remediere a avariilor ş i degrad ă rilor constatate. 

Pentru cre ş terea eficientei energetice a clă diril scolii se vor executa urm ă toarele lucr ă ri: 
Interventii la anvelopa cl ă dirii: 

• termoizolarea peretilor exteriori din zidă rie cu poliuretan 5cm grosime, izoheat 5 cm grosirne ş i 
tencuial ă  decorativă  1 cm grosime; 

• termoizolarea plan ş eului care podul neinc ă lzit (Cu poliuretan de 10 cm grosime ş i tencuial ă  
izoheat de 3 cm grosime); 

• terrnoizolarea plan ş eului pe sol (cu un strat de pardoseal ă  poliuretanic ă  autonivelantă  de 3 nun 
grosime). 

D Interventii la instalatii: 
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• pentru instala ţ ia de incă lzire: implementarea unui sistem de inc ă lzire cu 5 pompe de c ă ldură  cu 
foraj vertical si men ţ inerea actu.alului sistem (4 microcentrale termice cu func ţ ionare pe gaze 
naturale); 

• pentra instala ţ ia de preparare ap ă  cald ă  menajeră : instalarea a minim 3 panouri termosolare ş i 
p ă strarea actualului sistem (5 boilere electrice); 

• pentru instala ţ ia de HVAC (ventila ţ ii ş i aer eondi ţ ionat): implementarea tmui sistem de ventilare 
mecanic ă  cu 54 de unită ti de ventilare independente ş i recuperator de c ă ldură ; 

• pentru instalaţ ia de iluminat: inlocuirea l ă mpilor existente claim sistem de ilaminat cu l ămpi LED; 
• Din analiza vizual ă  a clă dirilor, a rezultat c ă  stint neces are i lucr ă ri pentru: 
• Reparaţ ii ş i remedierea avariilor si degrad ă rilor: 
• reparareatrefacerea finisajelor interioare ş i exterioare; 
• remedierea defectelor din elementele de beton armat; 
• refacerea sistemului de evacuare a apej din precipita ţ ii (jgheaburi i burlane) astfel incdt, pentru 

evitarea infiltra ţ iilor la fundaţ ii, apa s ă  fie eliminat ă  cat mai departe de cl ă dire; 
• reparaţ ia trotuarelor perimetrale ş i etansarea rostului dintre trotuar ş i clă dire. 

Pentru cre ş terea eficien ţ ei energetice a elă dirii s ă iii de sport se vor executa urm ă toarele lucr ă ri: 
• Intmen ţ ii la anvelopa cl ă dirii: 
• termoizolarea perefilor exteriori din zidă rie 	polistiren expandat EPS cu. grosimea de 5 cm); 
• termoizolarea planseului care podul neinc ă lzit (cu vat ă  mineral ă  de 20cm grosime si mortar de 5 

cm grosime); 
• Interven ţ ii la instalaţ ii: 
• pentru instalaţ ia de inc ă lzire: implementarea unui sistem de inc ă lzire CU radiaţ ie infrarosie 

indepă rtată  (pe pardoseala cald ă  a să lii de sport se va aplica un film flexibil de inc ă lzire cu 
infraro ş u indep ă rtat); 

• pentru instala ţ ia de preparare ap ă  cald ă  menajer ă : instalarea unui sistem de preparare ap ă  caldă  
CU aport termosolar; 

• pentru instalaţ ia de HVAC (ventilaţ ii i aer condi ţ ionat): implementarea unui sistem de ventilare 
mecanic ă  cu 6 de unit ă ti de ventilare independente ş i recuperator de c ă ldură ; 

• pentru instala ţ ia de iluminat: implementarea unui sistem de iluminat cu l ă rripi LED; 
Totodată  sunt necesare lucr ă ri de repara ţ ii ş i remediere a avariilor ş i degrad ă rilor constatate la 

inspectia vizual ă  pentru expertizarea el ă dirilor: 
• rep ararea/refacerea finisajelor interio are ş i exterio are ; 
• remedierea defectelor ş i degradă rilor din elementele de beton armat; 
• refacerea sistemului de evacuare a apei din precipita ţ ii (jgheaburi i burlane) astfel luck, pentru 

evitarea infiltra ţ iilor la funda ţ ii, apa s ă  fie eliminată  cat mai cleparte de cl ă dire; 
• reparaţ ia trotuarelor perimetrale  i etan ş area rostului dintre trotuar ş i clă dire. 

Necesitatea investitiei vizeaz ă  urm ă toarele obieetive: 
Obiectivul principal privind realizarea acestei investi ţ ii este cre ş terea eficien ţ ei energetice a Ş colii 

Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia. In cadrul proiectului , se propun interventii asupra 
corpurilor Cl cladire scoala, C3 - cladire sala de sport. 

Implementarea m ă surilor de eficien ţă  energetic ă  va duce la imbună tă tirea condi ţ iilor de 
desfăş urare a activit ăţ ilor specifice: 

• Cresterea eficien ţ ei energetice a clă dirii in scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea 
eficienţ ei energetice, a gestion ă rii inteligente a energjej si a utiliz ă rii energiei din surse 
regenerabile in cl ă dirile publice; 

• Imbună t ăţ irea performan ţ elor energetice; 
• Reducerea consumului tennie. 

Rezultate previzionate: 
In urma realizarii lucrarilor de interven ţ ie descrise in DALI, nu se vor modifica indicatorii 

urbanistici aferenti investitiei. Lucrarile propuse au ca scop eficientizarea energetica a cl ă dirii. De 
asemenea dupa finalizarea lucr ă tilor vor fi asigurate cerintele de calitate obligatorii conform legislatiei 
in vigoare: 
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-rezjstenta mecanica si stabilitate; 
-securitate la incendiu; 
-igjena, sanatate si mediu inconjurator; 
-siguranta si accesibilitate  in  exploatare; 
-protectie impotriva zgomotului; 
-economie de energie si izolare termic ă ; 
-utilizare sustenabild a resurselor naturale. 

Obiectivul general îl  reprezint ă  cre ş terea eficientei energetice a  Ş colii Profesionale Speciale "Ion 
Teodorescu" Slobozia. 

Caracteristicile tehnice / indicatorii de performanta ale cladirilor cc urmeaza sa fie 
REABILITATE sunt • arte inte ranta a documentatiei de atribuire aceste informatii re asindu-
se la nivelul Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie. 

C. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului  îl  constituie prestarea de Servicii de Elabor are documentatii tehnice- faza 
PT (Project Tehnic), inclusiv elaborarea documentatiilor necesare pentru emiterea 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor ş i asistent ă  tehnic ă  dm partea proiectantului pe parcursul 
derulă rii lucr ă rilor aferente proiectului „Cresterea eficientei energetice a Scolii Profesionale 
Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia", in conformitate cu prevederile contractului de finan ţ are, in 
urmă torul cadru de activităţ i specifice: 
1. Elaborare documentatii tehnice si asistent ă  tehnic ă  pentru executia lucr ă rilor: 
1.1 Elaborarea documenta ţ iilor tehnjce necesare ob ţ inerii avizelor/acordurilor/autoriza ţ illor, asistenţă  
pentru ob ţ inerea acestora, elaborare documenta ţ ie tehnicd (DTAC/PAC) in vederea ob ţ inerii 
Autoriza ţ iei de Construire 
1.2 Elaborare docuinenta ţ ie tehnic ă  faza PTE  -Project  Tehnic de Executie; 
1.3 Asistenţă  tehnică  din partea proiectantului pe durata de execaţ ie a lucr ă rilor (inclusiv asistenţă  la 
livrarea  i  instalarea echipamentelor, dup ă  caz, participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrdrilor de execu ţ ie avjzat de că tre 1SC, in perioada de preg ă tire a execuţ iei 
(predarea amplasamentului) Si, ulterior, in perioada de garanţ ie tehnicd acordatd lucr ă rilor, ineepdnd cu 
data emiterii ordjnului de incepere pentru execu ţ ia lueră rilor, pe toat ă  perioada de garanţ ie a lueră rilor 
ş i pdnă  la recep ţ ia final ă ; 
1.4 Elaborarea c ă rţ ii tehnice a construc ţ iei (care include ş i documenta ţ ja "as-built"). 

In situatia in care ofertantul consider ă  c ă  informatiile din documentatiile puse la dispozitie 
de că tre autoritatea contractant ă  sunt insuficiente, ofertantul îi poate intocmi propriile stud!!, cu 
incadrarea in solutiile impuse prin DALI, respectiv prin expertizele tehnice, precum i cu 
ineadrarea in estimarea valoric ă  a cheltuielilor de proiectare (f ă ră  costuri suplimentare din 
partea autorit ă tii contractante). 
Avă nd in vedere c ă  în bugetul proiectului de investitii sunt cuprinse cheltuieti eligibile 
neeligibile, se vor prezenta i formularele Fl, F2, F3 ş i devizul general defalcat pe cheltuieli 
eligibile i neeligibile ş i total eligibil + neeligibil. 

La elaborarea documenta ţ iei tehnico-economice faza DTAC/PAC, Project tehnic de execuţ ie, 
caiete de sarcinj, inelusiv detalii de execuţ ie, obligativitatea cunoa ş terii tuturor prevederjlor impuse de 
legislaţ ia in vigoare in canal acestei investi ţ ii, este in sarcina projectantului. 

D. DURATA CONTRACTULUI:  
Contractul intrd in vigoare la data semndrii de că tre p ă rţ i ş i  îi produce efectele pe toad perioada 

de executie a lucră rilor, pe toată  perioada de garanţ ie acordatd lucr ă rilor  i  pdnă  la incheierea procesuluj 
verbal de recep ţ ie final ă  a objectivului. 

Exeeutarea contractului in.cepe dup ă  erniterea ordinului de incepere a serviciilor, care nu se poate 
realiza cleat dupd constituirea garan ţ iei de bună  execuţ je. 

In  cazul in care perioada de implementare a proiectului se va prelungj, contractul se modified in 
mod corespunz ă tor pentru aceea ş i perioad ă , far ă  costuri suplimentare. 
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Documentatia faza DTAC/ PAC, PTE va fi elaborata in termen de maxim 60 de zile calendaristice, 
defalcate astfel: 45 zile de la momentul emiterii ordinului de ineepere pentru doeumenta ţ ia faza DTAC/ 
PAC ş i 15 zile de la momentul transmiterii Autoriza ţ iei de Construire de e ă tre Autoritatea Contraetant ă  
pentru Documentatia faza PTE, 
Perioada este compus ă  din durata de elaborate a doeumenta ţ iei ş i nu include perioada neeesar ă  obţ inerii 
avizelor ş i autorizaţ iei de construire. 

E . ETAPELE DERULĂ RII CONTRACTULUI:  
ETAPA 1  
1.-Elaborare documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ 

autorizatiilor  i  Prolect pentru autorizarea execut ă rii/desfiint ă rii lucră rilor de eonstruire 
(D.T.A.C/ P.A.C) in conformitate Cu  prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea luer ă rilor de 
constructii , republicat ă  ş i completat ă , cu respectarea HG 907/2016; 
- Revizuirea ş i/sau completarea D.T.A.C./P.A.0 elaborat conform HG nr.907/2016, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare Anexa 9 ş i completat cu cerin ţ ele Legii 50/1991, cu modific ă rile i complet ă rile 
ulterioare Anexa 1 - Con ţ inutul eadru al D.T.A.C/ P.A.C, dup ă  caz, ea unnare a 
solicit ă rilor/recomand ă rilor verificatorului/verificatorilor de proieete 

2. -Elaborare  Project  Tehnic de Executie (PTE), cu respectarea prevederilor legale in vigoare 
aplicabile ş i a con ţ inutului eadru aprobat prin FIG 907/2016; 
Ajustarea, completarea ş iisau modificarea Proieetului tehnic ş i a detaliilor de execu ţ ie ca urmare a 

recomand ă rilor verificatorului Nerificatorilor, dup ă  eaz 
Ofertantul se obliga sc't realizeze Ord costuri sup limentare "intocmirea ş i actualizarea devizului general 
on de dite on va fi necesar conform legii, cererea autoritciţ ii contractante, cu incadrarea pe categorii 
de cheltuieli, pe surse de finan ţare eligibile ş i neeligi bile, respectcind prevederile condi ţ iilor specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte, varianta fincdcl, pentru progrctmul care vctfi accesat 
pentru realizarect 

- Elaborare plan de coordonare de seeuritate si s ă nă tate in muncă" (SSM), conform prevederilor HG 
300/2006 privind cerintele minime de securitate si s ă nă tate pentru ş antierele ternporare sau mobile, Cu 
modifică rile i complet ă rile ulterioare; 

-  Elaborate program de urrn ă rire a comport ă rii in exploatare a construe -0cl, conform prevederilor HG 
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construc ţ ii (inclusiv urmă rire special ă  
ş i interven ţ ii in timp, daea este eazul) 
Documenta ţ iile tehnice men ţ ionate mai sus vor fi intoemite pe baza Documenta ţ iei de Avizare a 
Lucră rilor de Interven ţ ie, a studiilor de teren, expertizei tehnice revizuite , auditului energetic revizuit 
parte a prezentei doeumenta ţ ii de atribuire, a nonnativelor si regulamentelor tehniee in vigoare la data 
into cmirii acestora si a avizelor/acordurilor si autorizatiilor obtinute, cu respeetarea tuturor prevederilor 
legislatiej ineidente. 

VERIFICAREA  TEHNICĂ  A PROIECTULUI  ÎN  TOATE FAZELE DE PROIECTARE  
Verificarea tehnied de calitate a proieetului se va face conform legisla ţ iei in vigoare la cerin ţ ele 

cornunicate, de ate ofertantul deelarat ca ş tig ă tor, dupa semnarea contractului. 
Documentatiile tehnice vor  11 inaintate nentru verificare verificatorilor de nroiect  

inde endenti de  • roiectant  cc  vor fi desemnati de catre Autoritatea Contractanta in urma 
desfă sur ă rii unei alte achizitii 

Prestatorul va avea in vedere procesul de verificare tehnic ă  independent ă  care va urma pred ă rii 
doeumentaţ iei tehnieo -economice, proces in care va r ă rnane disponibil pentru once elarificare solieitat ă  

modificare propus ă  ş i agreată  impreună  cu verificatorul/verificatorii, urrnand s ă  o efectueze in eel mai 
scurt timp posibil, indicat in solieitarea emis ă  de verificator i agreat ă  de beneficial. 

ETAPA 2  
- Asistenta tehnica din partea proiectantului va fi asigurat ă  pe toat ă  durata de execu ţ ie a lueră rilor, 
inelusiv in perioada de preg ă tire a execu ţ iei (predarea amplasamentului) ş i ulterior, in perioada de 
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garan ţ ie tehnic ă  acordat ă  lueră rilor, incep ă nd cu data emiterii ordinului de incepere pentru execu ţ ia 
lucr ă rilor ş i p ă nă  la incheierea procesului verbal de recep ţ ie final ă  ; 
De asemenea, in cadrul contractuluj de servicii, Prestatorul va acorda asisten ţă  tehnic ă  la livrarea ş i 
instalarea echipamentelor, va participa la fazele incluse in programul de control al lucr ă rilor de execu ţ ie 
avizat de c ă tre Inspectoratul de Stat in Construc ţ ii. Activitatea de asisten ţă  tehnic ă  pe parcursul executiei 
lucră rilor va fi desfăş urat ă  pe principiul impar ţ jalităţ ii faţă  de to ţ i factorii implica ţ i in derul area 
contractului de lueră ri care concură  la punerea in aplicare a proiectului tehnic elaborat de c ă tre proiectant. 
Servicjile de asisten ţă  tehnic ă  din partea proiectantului vor cuprinde, fă ră  a se limita la acestea, 
urmă toarele activit ă ti: 

urmă rirea aplic ă rii pe ş antier a soluţ iilor adoptate prin proiect, conform reglement ă rilor tehnice in 
vigoare; 
- stabifirea modului de tratare a defectelor ap ă rute in execuţ ie, precum ş i urmă rirea aplic ă rii pe ş antier a 
soluţ iilor adoptate dup ă  insu ş irea acestora de c ă tre verificatorii atesta ţ i de proiecte atestati; 
- inspecţ ja  i intocmirea rapoartelor in urma efectu ă rii verific ă rilor, in perioada de remediere a defectelor; 

soluţ ionarea neconformit ă tilor ş i neconcordanţ elor semnalate de c ă tre verificatorii atesta ţ i, executan ţ i 
etc, la soluţ iile tehnice proiectate dac ă  acest lucru se impune; 
- participarea la toate fazele determinante stabilite impreun ă  cu 1SC in cadrul programului de control al 
calită tii lucr ă rilor de execu ţ ie; 

participarea la toate fazele detenninante stabilite impreun ă  cu ISC in cadrul prograrrmlui de control al 
calit ăţ ii lucră rilor de execu ţ ie; 
- participarea la recep ţ ii par ţ iale, recep ţ ii la terminarea lucr ă rjlor, recep ţ ii finale, la punerea in func ţ iune 
a fiec ă rei lucră ri cuprinse în proiect i elaborarea punctului s ău de vedere asupra modului de realizare a 
lueră rilor; 
- elaborarea memorillor/ notelor justificative prin care s ă  fie fundamentate once modifjcare, suplimentare 
sau renunţ are aduse proiectului, caietelor de sarcjni sau listelor de cantit ăţ i; 
- elaborarea soluii tehnice prin dispozi ţ ii de ş antier, pe parcursul derul ă rii execu ţ iei lucră rilor, in cazul 
modifică rii solutiilor stabilite initial in project ş i urmă rirea aplic ă rii acestora; 

avizarea/modificarea detabilor de execuţ ie realizate de antreprenori; 
- avjzarea lucr ă rilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execu ţ iej lucră rilor; 

participarea la teste de verifjcare la finalizarea lucr ă rilor/objectelor de lucr ă ri, 
- pregă tirea referatului de prezentare a moduluj in care au fost executate lucr ă rile; 

Proiectantul va participa la intocmirea că rţ ii tehnice a constructiei, la recep ţ ia la terminarea lucr ă rilor si 
la recep ţ ia fînal ă . Projectantul va intocmi referate pe specialit ăţ i privind modul in care s-a executat 
lucrarea, la receptia la termjnarea luer ă rilor pentru obiectivul de investi ţ ii. 
Notă : Obligativitatea cunoaş terii tuturor impunerilor prev'cazute de legislatict in vigoare, incidentei in 
cazul prezentei invest-11H, cade in sarcina Prestatorului. 

Termene de realizare a activităţ ilor: 
Tube! nr.1 

ActtvitatelEtapa Durata  
- 45 zile de la 
momentul emiterii 
ordinului de incepere 

- maxim 5 zile de la 
primirea (eventualelor) 

Receptie 
Cantitativă  - 2 zile 
lucră toare de la predarea 
documentatjei 

Calitativ ă  - 4 zile 
lueră toare de la primirea 
documenta ţ iilor verificate 
de că tre verificatorii de 
project 

Cantitativa si Calitativ ă  — 
3 zile lucră toare  de la 

1.1 ETAPA 1 
-Elaborare documenta ţ ii tehnice necesare 

in vederea ob ţ inerii avizelor/acordurilor/ 
autorizatiflor ş i 
Project pentru autorizarea 
execut ă rii/desfiin ţă rii lucră rilor de 
construire (D.T.A.C/ P.A.C) in 
confoimitate cu prevederile Legii 50/1991 
privjnd autorizarea lucr ă rilor de 
constructii , republicat ă  ş i completată , ş i 
cu respectarea HG 90'7/2016; 
-Revizuirea si/sau cornpletarea 
DTAC/PAC  conform HG nr.907/2016, cu 
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Activitate/Eta_pA Durata Receptie 
modific ă rile ş i completă rile ulterioare- 
Anexa 9 si completat cu cerin ţ ele 
Legii50/1991, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare Anexa 1- 
Continutul cadru al DTAC/PAC, dup ă  
eaz, ca urmare a solicit ă rilor 
verificatorului/verificatorilor de proiecte. 

solicită ri/ recomand ă ri 
din partea 
verificatorului / 
verificatorilor,  , la faza 
DTAC/PAC 

primirea documentatiilor 
verificate de care 
verificatorii de proiect 

- 1.2 Elaborarea Proiectulului tehnic de 
execuţ ie 

Ajustarea, completarea ş i/sau modificarea 
Proiectului telmic de execuţ ie ca urmare a 
recomand ă rilor verificatomlui 
/verificatorilor de proiecte 

- 15 zile de la 
momentul transmiterii 
autorizatiei de 
constnfire de are 
Autoritatea 
Contractant ă  

- Cantitativă  - 2 zile 
lucră toare de la predarea 
documental:lei 
- Calitativ ă  - 4 zile 
lucră toare de la primirea 
documentatiilor verific  ate  
de că tre verificatorii de 
proiect 

- maxim 5 zile de la 
primirea (eventualelor) 
solicită ri/recomandari 
din partea 
verificatorului / 
verificatorilor • la faza 
PT 

Cantitativa si Calitativ ă  — 
3 zile lucră toare de la 
primirea doeumentatiilor 
verificate de că tre 
verificatori de proiect 

2.1 
ETAPA 2 
Asistent ă  tehnic ă  pe perioada de executie a 
lucr ă rilor: 
- Asistent ă  pentru ră spuns la solicit ă ri de 
clarific ă ri legate de Documentatia tehnic ă  
pe perioada preg ă tirii documenta ţ iel de 
atribuire a contractului de executie lucr ă ri; 
- Asistent ă  tehnic ă  pentru fiecare faz ă  
deterrninant ă  indicat ă  in Proiectul tehnic; 
- Asistentă  suplimentar ă , la solicitarea 
Autorit ă tii Contractante; 
- elaborarea c ă rtii tebnice a constructiei, 
in conforrnitate cu prevederile legale in 
vigoare, pe baza PTE ş i a dispozitiilor de 
ş antier elaborate in timpul executiei. 

Pe toat ă  perioada 
executiei lucră rilor 
(inclusiv asistent ă  la 
livrarea ş i instalarea 
echipan-ientelor), prin 
participarea 
proiectantului la fazele 
incluse in programul 
de control al lueră rilor 
de executie avizat de 
că tre Inspectoratul de 
Stat in Constructii, in 
perioada pred ă rii 
amplasamentului ş i, 
ulterior, in perioada dc 
garantie tehnic ă  
aeordat ă  luer ă rilor, 
incep ă nd cu data 
emiterii ordinului de 
ineepere a executiei 
lucră rilor, pe toat ă  
perioada de garantie a 
lueră rilor ş i pană  la 
incheierea  pro  cesului 
verbal de receptie 
final ă . 

Pe durata derularii 
contractului pana la 
receptia finala. 

De asemenea, Ofertantul va realiza ajustarea, completarea ş i/sau modificarea documentatiilor, ea 
urmare a recomand ă rilor verificatorului/verificatorilor de proiecte indicati de că tre Autoritatea 
contraetant ă , precum ş i actualizarea devizului general, on de ate on  este cazul, fă ră  costuri suplimentare. 
Acceptarea de care Achizitor  a  documentatiei de proiectare este conditionată  de: 
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- includerea in PT a soluţ iilor din DALT,  cu  respectarea normativelor in vigoare; 
respectarea prevederilor legisla ţ iei in domeniu; 

- ob ţ inerea vizei expertului tehnic privind respectarea solu ţ iilor din expertiza tehnic ă ; 
ob ţ inerea referatelor privind verificarea documenta ţ iilor de proiectare ş i aviză rii din partea 

verificatorilor de project autorizaţ i pe piesele scrise  i  desenate, conform prevederilor legale; 
După  primirea referatului de verificare de la verificatoral de proiecte autorizat ş i a documentaţ iei 

cuprinz ă nd piesele scrise ş i desenate ş tampilate corespunz ă tor, Achizitorul va transmite Prestatorului 
procesul verbal de recep ţ ie fait obiecţ iuni a documentaţ iei. 

Ofertantul va acorda suport perioada derul ă rii procedurii de atribuire a Contractului de Executie 
a lucră rilor, suport oferit conform solicită rilor prin r ă spunsuri la solicit ă ri de clarific ă ri, ată t pe perioada 
preg ă tirii documentaţ iei de atribuire, cdt si pe perioada evalu ă rii ofertelor primite, in maxim 3 zile de la 
momentul comunic ă rii solicită rii de că tre Autoritatea Contractant ă , 

In tabelul nr.1 nu sunt cuprinse duratele aferente recep ţ iei documenta ţ iei de că tre Autoritatea 
Contractant ă  de la Prestator, ob ţ inerii avizelor ş i autoriza ţ iilor necesare, verific ă rii documenta ţ iei de că tre 
verificatorul autorizat contractat de că tre Autoritatea Contractant ă . 

In cazul in care oferta tehnica nu va fi intocmit ă  conform instruc ţ iunilor, va fi declarat ă  
neconform ă . 

F. CALIFICAREA PROFESIONAL Ă , A COLECTIVULUI DE PROIECTARE  
Cerinţ e specifice privind prestarea serviciilor de proiectare  i  asistenţă  tehnic ă : 
I. Ohieetul de aetivitate: 
Obiectul de activitate al ofertantului s ă  fie in domeniul proiect ă rii ş i ingineriei (cod/coduri CAEN 
autorizat), s ă  de ţ ină  toate autoriza ţ iile, certific ă rile ş i permisele necesare desf ăş ură rii activit ăţ ilor 
solicitate prin caietul de sarcjni. 

2. Personalul: 
- Prestatorul va avea capacitatea de a furniza resursele necesare pentru a realiza activit ăţ ile  i  pentru a 
atinge objectivele prev ă zute de standardele impuse, in intervalul de timp stabilit. Prestatorul va dispune 
de o echip ă  de experţ i pentni a furniza serviciilor de pro  iectare, inginerie ş i asistenţă  telinic ă  in  condi ţ ii 
optime. 
- Prestatorul va furniza personal suficient pentru indeplinirea tuturor sarcMilor prev ă zute in caietul de 
sareini,  fund  r ă spunz ă tor pentru activitatea acestora; 
- Pe toat ă  durata contractului, Prestatorul va lua m ă surile necesare pentru a preveni  once  situaţ ie de natură  
s ă  compromită  realizarea activit ăţ ilor contractuale; 
- Prestatorul se va asigura ş i  vii  urmă ri ca to ţ i membrii echipei sale s ă  cunoască  si să  inteleag ă  cerinţ ele, 
scopul Si  obiectivele contractului. 
NOTĂ : Amplasamentul va fi viz/tat de la publiearea in SICAP p(inii la data  limită  de depunere a 
ofertelor. Vizita la amplasament are drept seop verifiearea coneordanlei intre documentalia tehnicli 
disponibilii in SICAP  i  situalia din teren. 

Ofertan ţ ii vor vizita amplasamentul pentru a evalua pe propria r ă spundere, cheltuial ă  si fisc, 
datele necesare preg ă tirii  i  elabor ă rii ofertei tehnice ş i financiare. 

Ofertanţ ii interesa ţ i să  participe la vizitarea amplasamentului sunt ruga ţi să  informeze 
benefieiarul-Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, asupra inten ţ iei de a vizita amplasamentul. 

Once  sesizare a ofertantului inregistrat ă  ulterior ineheierii contractului cu privire la eventuale 
neconcordan ţ e intre documenta ţ ia pusă  la dispozi ţ ie de autoritatea contractant ă  i  situaţ ia de pe teren nu 
va fi acceptat ă , rezolvarea problemelor c ă zdnd in sarcina Prestatorului. 

Ofertantud va rezenta si o declara ţ ie  ye  yroyria eds undere Cu  menthmea c ă  a vizitat 
amplasamentul.  
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STRUCTURA ECHIPEI  
Pentru realizarea activitd ţ ilor din cadrul contractului, Autoritatea Contractant ă  anticipează  că  sunt 

necesare anumite domenji de expertiz ăicategorii de profesii, dup ă  cum urmeaz ă . Ofertantul va face 
dovada asigurdrji personalului de specialitate minim in cadrul ofertei tehnice: 
Expert cheie 1- Manager de protect / coordonator de proiect/$ef de proiect 
- Been-Oat studii superioare, cu o experjenta in pozitia de Coordonator Project sau Director Project sau 
Manager Project. 

Sarcini: 
- coordonarea intregii activit ăţ j de projectare si pe parcursul executiei contractului, mentinerea leg ă turii 
cu beneficiarul pentru obtinerea tuturor infoitha ţ iilor necesare desfd ş ură rii activit ă tilor. 
- Ră spunde de aplicarea prevederilor legale in proiectarea lucrdrilor care fac obiectul achizitiei ş i 
asigurd prezenta pe ş antier a tuturor speciali ş tilor proiectanti la fazele determinante ş i on de ate on 
este necesar. 
- Pe parcursul executiei lucr ă rilor, in urma constat ă rii unor situatii ap ă rute in teren, s ă  dea curs acestora 

sd emitd dispozitii de ş antier, liste cu valori, liste rard valori, plan ş e anexe, s ă  asigure actuaiizarea 
devjzului general al lucrdrii la solicitarea beneficiarului. 

Ofer ă  asistent ă  tehnic ă  intregii echipe de proiectare si executie pe parcursul prest ă rii activită tilor, 
asumarea intregii responsabilit ă ti profesionale hid' de autoritatea contractant ă  cu privire la calitatea 
solufilor propuse. 
- Alte atributii si responsabilit ă ti, conform prevederilor legale. 
Experientă  profesional ă  specific ă : 
- Experienţă  profesional ă  de minim un contract ca Manager de proiect/Coordonator de proiect/Sef de 
project in cadrul unor contraete care au avut ca object servicii de elaboare ş i/sau actualizare ş ilsau 
revizuire doctunentatii tehnico-economice (studiu de prefezabilitate ş i/sau studju de fezabiljtate ş i/sau 
project pentru autorizarea executdrii luergrilor ş i/sau documentatie de avizare a lucr ă rilor de interventii 
ş i/sau project tehnic de execu ţ ie) pentru lucr ă ri de constructii ş i/sau reabilitare ş i/sau modernizare ş i/sau 
extindere aferente unor constructii civile care se incadreaz ă  eel putin in categoria de importan ţă  C sau 
superior, clasa de importantd III sau superior, conform legislatiei in domeniu. 
Expert cheie 2 - Arhitect -sef specialitate arbitectur ă t 
Calific ă ri ş i 
- studii superioare de arhitectură  de lung ă  duratd-licentiat cu titlul oficial de calificare, atestat de 
Ordinul Arhitec ţ ilor  j cu drept de semn ă tură , conform Legii nr.184/2001 privind organizarea ş i 
exercitarea profesiei de arhitect, cu modific ă rilee ş i complet ă rile ulterioare sau echivalent; 
- experientd in domeniul proiect ă rii de minim 5 ani. 

Sarcini: 
Intocmirea documentatiilor tehnice pentru specialjtatea instalatii termice, ventilatii  i climatizare 

pentru fazele de proiectare, in conformitate cu HG 907/2016; 
Asigurarea prezen ţ ei pe santier de ate on este neeesar; 

Expert cheie 3 - Inginer proiectant instalatii sanitare 
licentiat studji superioare, specializarea instalatii - cu o experient ă  specified minima doveditd prin 

implicarea in pozitia Inginer instalatii sanitare; 
- experient ă  in domenju cel putin 5 ani; 
Sarcini: 

Intocmirea documentatiilor tehnice pentru specialitatea instalatii termice, ventila ţ ij ş i climatizare 
pentru fazele de proiectare, în conformitate cu HG 907/2016; 

Asigurarea prezentei pe santier de eke on este necesar; 
Expert cheie 4 - Inginer proiectant instalatii termice, ventilatil ş i climatizare 
- licentiat studii superioare, specializarea instalatii termice, ventilatii si climatizare; 

experientă  in domeniu minim 5 ani. 
Sarcini: 

- Intocmirea documentatiilor tehnice pentru specialitatea instalatii termice, ventilatii  i climatizare 
pentru fazele de proiectare, in conforrnitate en HG 907/2016; 
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- Asigurarea prezen ţ ei pe santier de ate on este necesar; 
Expert cheie 5 - Inginer proiectant instalatii electrice 
- licen ţ iat studii superioare, specializarea instala ţ ii electrice 
- autorizat in conformitate cu Ordinul ANRE 11/2013 - atribu ţ ii in proiectarea instalatiilor electrice (in 
cazul exper ţ ilor str ă ini, in conformitate cu. principiul recunoa ş terii reciproce, se vor prezenta documente 
echivalente emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Rombia 
are incheiate acorduri pentru recunoasterea ş i echivalarea certificatelor respective); 
- experienţă  in domeniu minim 5 ani. 
Sarcini: 
- Intocmirea documenta ţ iilor tehnice pentru specialitatea instala ţ ii termice, ventila ţ ii ş i climatizare 

pentru fazele de proiectare, in conformitate cu HG 907/2016; 
- Asigurarea prezen ţ ei pe santier de caste on este necesar; 
Expert cheie 6 - Inginer proiectant instalatii de gaze 

- licenţ iat studii superioare, specializarea instala ţ ii de gaze; 
autorizat in conformitate cu Ordinul ANRE 89/2009 - atributii in proiectarea instalatiilor de gaze (in 

cazul expertilor straini, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor prezenta documente 
echivalente emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania 
are incheiate acorduri pentru recunoasterea Si echivalarea certificatelor respective) 

experien ţă  in domeniu minim 5 ani. 
Sarcini: 
- Intoemirea docurnenta ţ iilor tehnice pentru specialitatea instala ţ ii termice, ventila ţ ii ş i climatizare 

pentru fazele de proiectare, in confonnitate cu HG 907/2016; 
Asigurarea prezen ţ ei pe santier de ate on este necesar; 

Ofertan ţ ilor li se permite s ă  intruneasc ă  cumulativ condi ţ ille solicitate la nivelul exper ţ ilor cheie, acolo 
unde acest luau este posibil. 

Ofertantul va prezenta modalitatea de acces la personalul de specialitate (fie din resurse 
proprii, caz in care vor fi irezentate ł  ersoanele în cauz ă  fie inn externalizare sittiatie in care se 
vor descrie araniamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective si va 
preciza momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract)  

Pentru fiecare dintre expertii nominalizati ofertantul va prezenta in cadrul ofertei tehnice 
documente care demonstreaza indeplinirea cerin ţ elor 
Nota 1. Pentni fiecare expert propus, Prestatorul va depune: 

> CV -ul expertului semnat ş i actualizat la data depunerii ofertei; 
• declaraţ ie de clisponibilitate privind disponibilitatea realiz ă rii serviciilor de proiectare in cazul 

incheierii contractalui; 
> diplome absolvire/Certificate/atestate/autoriza ţ ii, 
• copie contract de munc ă /documente similare 
• alte documente similare din care rezult ă  informaţ ifie solicitate de autoritatea contractant ă  

Nota 2. Se vor prezenta informa ţ ii privind modul in care operatorul economic ofertant ş i-a asigurat 
accesul la serviciile acestora: 

> Fie prin resurse proprii, situa ţ ie in care vor fî prezentate persoanele in eau& fi ş e de post/contract 
de muncri ; 

> Fie prin externalizare, situa ţ ie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in 
vederea ob ţ inerii serviciilor respective ; 

> alte documente similare din care rezult ă  infonnaţ iile solicitate de autoritatea contractant ă  

G .PREZENTAREA OFERTEI 

1. Oferta tehnic ă  Propunerea tehnic ă  va fi intocmit ă  ş i prezentat ă  astfel inat aceasta s ă  respecte 
cerin ţ e1e prev ă zute in Caietul de sarcini, DALT si Documentatia de Atribuire ş i s'ă  asigure posibilitatea 
identifică nii i verific ă rii corespondenţ ei intre a.ceasta i respectivele cerin ţ e. 
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Oferta tehnic ă  va fi structurat ă  dup ă  cum urmeaz ă : 
1. Metodologie si organizare; 
2. Graficul fizic de prestă ri servicii ; 
3. Alocarea resurselor umane; 
4. Planul de gestiune a riscurilor generale asociate executiei contractului. 

2.0ferta financiarg  
Sc va elabora astfel inat s ă  cuprind ă  minim cerintele prev ă zute in Documentatia de atribuire / Caietul 
de sarcini. 

Oferta se va prezenta in forma tabelar ă  conform anexei la formularul din ofert ă  care se va 
completa ş i/ sau detalia de c ă tre ofertant. 

Propunerea financiar ă  se va prezenta defalcat pentru fiecare din activit ă tile cuprinse in prezentul 
caiet de sarcini, astfel: 

Sc va prezenta un Centralizator cu valoarea tuturor activit ăţ ilor care se vor presta: 
- elaborare documenta ţ ie tehnic ă  de autorizare a constructiei (DTAC/PAC); 
- elaborate Proiect tehnie de executie (PTE); 

asistenţă  telmică  din partea proiectantului pe durata executiei luer ă rilor, pe toată  perioada de garantje 
acordat ă  lucră rilor, p ă nă  la recep ţ ia finală ; 

Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturile astfel inat pretul total al ofertei s ă  acopere toate 
obligaţ iile contractantului mentionate in project, sau care reies din documentele licita ţ iei pentru intreg 
ansamblul serviciilor descrjse în documentatie. 
Alte mentiuni: Propunerea financiar ă  va fi prezentată  in lei, ark in suma gjobal ă , cu evidentierea  
separată  a TVA„ cat si pe fiecare tip de produs, cu evidentierea separat ă  a TVA. 
La formularea ofertei financ!are, operator!! economici vor avea in vedere s ă  nu dep ă seasc ă   
valoarea total ă  estjmat ă  (fă ră  TVA) pentru fiecare produs in parte, conform deviz DALI atasat, 
corelat cu centralizatorul de la formularul ofert ă .  

Decontarea serviciilor efectuate  
- Decontarea aferenta ETAPEI 1  Elaborare Doeumentatii tehnico-economice, faza PTE , se 

va face la finahzarea acestei etape, considerat ă  a fi data reception ă rii de c ă tre beneficiar a doeumentatiej 
verificate. Achjzitorul va pl ă ti contravaloarea acesteja dup ă  reeeptionarea, Par ă  objeetiuni, a 
doeumentatiilor tehnice elaborate, in termen de 30 de zile de la aeceptarea facturii. 

- Decontarea ETAPET 2 — Asistenţă  tehnic ă  din partea proiectantului 
Se va realiza astfel : 
- 80% pe perioada executiei luer ă rifor, se va achita în tran ş e, pe parcursul derul ă rii contractului 

de executie, proportional cu stadiul valoric realizat, respectiv situatii de luer ă ri lunare sau periodice 
confirmate i acceptate de diriginti de ş antier ş i de achizitor, pe baza raportului de activitate insotit de 
procesul-verbal de predare-primire semnat de ambele p ă rţ i, a procesului verbal de reeeptie f ă ră  objection' 
ş i a facturii;; 

- 20% se va achita in termen de 30 de zile de la data incheierii proeesului verbal de recep ţ ie la 
teminarea lucră rilor, pe baza raportuluj de activitate insotit de procesul-verb al de predare-primire semnat 
de ambele p ă rţ i, a procesului verbal de reeeptie fă ră  obiectiuni ş i a facturii,. 

Contractul de achizitie public ă  nu va fi eonsiderat terminat p ă nă  and procesul verbal de recep ţ ie 
final ă  a luer ă rilor nu va fi semnat de comisia de recep ţ ie, care confirm ă  eă  lucră rile au fost executate 
confonn contraetului. Reeeptia final ă  va fî efectuat ă  conform prevederilor legale, dup ă  expirarea 
perioadei de garantie acordate lucr ă rilor. 

NOTA : Eventualele modific ă ri la documentatiile tehnico-economiee datorate unor anurnite 
conditii tehnice impuse de obtinerea avizelor necesare autoriz ă rii proiectului nu vor conduce la major ă ri  
ale ofertei financiare, respectiv majorarea valorii contractului. De asemenea, in situatia in care se impune  
solutionarea tehnica si executarea unor lucr ă ri diverse ş i neprevă zute, acestea nu vor conduce la 
majorarea valorii contractului.  
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Cheltuielile generate de efectuarea unor lucr ă ri suplimentare fat ă  de documentatia tehnico-
economic ă  aprobată , ca unnare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul 
coordonator ş i proiectantii pe specialit ă ti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii  
proiectului, la sesizarea justificat ă  a investitorului si/sau a beneficiarului, in baza unui raport de expertiz ă  
tehnic ă  elaborat de un expert tehnic atestat (conform prevederilor art. 24 al legii 10 din 1995 privind 
calitatea in constructii , actualizat ă ).  

Prestatoral are obligatia de a reactualiza documentatiile tebnico-economice on de ate on o astfel  
de actualizare este solicitat ă  in scris de c ă tre achizitor, fă ră  a modifica pretul contractului  

H .RISCURI:  
În preg ă tirea Ofertei, Ofertan ţ ii trebuie s ă  aibă  in vedere  eel  puţ in 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 documenta ţ iei de atribuire, pot consta in: 

Nr. 
crt Riscuri identificate M ă suri de gestionare 

1.  Existenţ a de omisiuni in documentele puse la 
dispoziţ ie de Autoritatea Contractant ă , 
neidentificate p ă nă  la momentul ini ţ ierii acestei 
proceduri; 

Documentele care au fost omise se pun la 
dispozi ţ ia contractantului, prin intermediul 
clarific ă rilor emise de că tre acesta. 

2.  Neincadrarea in termenul stabilit pentru 
finalizarea serviciilor prin Contraetul ce rezult ă  
din această  achizitie; 

Riscul rezilierii contractului ca unnare a 
neindeplinirii obligaţ iilor sau a indeplinirii 
necorespunz ă toare/tardive 	a 	obligaţ iilor 
contractantului 	implicat 	in 	derularea 
proiectului. Poate fi prevenit printr-o 
colaborare foarte str ă nsă  ş i permanent ă  intre 
cei doi factori ş i prin monitorizarea atent ă  a 
contractului. 

3.  Apariţ ia de solicită ri specifice ale finanţ atorului 
(0I/AM FOR). 

Monitorizarea in permanenţă  a schimb ă rilor 
legislative, 	estimarea 	impactului 	posibil 
asupra 	pro i ectul ui, 	luarea 	mă surilor 
necesare pentru minimizarea efectelor 
asupra proiectului. Pentru a nu se ajunge la 
dispute intre p ă rţ ile contractante pe perioada 
derul ă rii contractului se vor depune toate 
eforturile pentru a rezolva pc cale amlabil ă , 

_prin tratative directe, mice neintelegere.  
Pe durata indeplinirii contractului, p ă rţ ile 
implicate au dreptul de a conveni asupra 
modific ă rii clauzelor contractului, prin act 
aditional, in situaţ ia apari ţiei unor 
circumstan ţ e (adă ug area de activit ă ti)  cc nu 
au putut fi prev ă zute la semnarea 
contractului. 

4.  Adăugarea de activit ă ti in func ţ ie de progresul 
activit ăţ ilor 

Contractantul trebuie să  aibei in vedere aceste riscuri. 
Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractant ă  nu va accepta solicit ă ri ulterioare de 

reevaluare a condi ţ iilor din Propunerea Financlar ă  ş i/sau Tehnic ă , respectiv de modific ă ri la contract, 
dacă  Oferta Contractantului nu a inclus diligenţ ele necesare, respectiv includerea de mă suri pentru 
eliminarea sursei de rise sau diminuarea impactului acestuia. 

I.  EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI  
Infonnatii pentru m ă surarea performan ţ ei contractului 
Autoritatea Contractankl utilizeaza indicatorii de peiforman ţei stabiliti in tabelal de mai jos: 
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Tabel 1 nr 
Afriblist::.: .: :::00$0jet.6.4:4tiiit0(tiltfi:, 

Categoric indicator 
Reprezint ă  expresia factorului critic de succes identificat de Autoritatea 
Contraetant ă , respectiv: Nivelul de calitate. 
Acest factor critic de succes este identificat in cadrul Caietul de Sarcini. 

Denumire indicator de 
perfonnant ă  

Reprezint ă  denumirea indicatorului de performant ă , a ş a cum este acesta 
identificat in Caietul de Sarcini. 

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

Reprezint ă  identificarea cermtei din Caietut de Sarcini sau clauza contractual ă  
sau informatia din Oferta Contractantului care este utilizată  in legă tură  cu . 	. 
mdicatorul de performantă . 

Nivelul de performant ă  
aş teptat 

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

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

Categoric 
indicator 

Indicator 
de 
performa 
nţă  

Referinţ a in 
Caiet de 
Sarcini 

Nivelul 
de 
performa 
nţă  
asteptat 

Ce se mascara Modalitate de evaluare Scop 

Livrabil Cerinţ a 	a Documen Nivelul de Foarte satisfă că tor (5 Evaluarea 
adecvat fost identif taţ ia acurateţ e al puncte) — Documenta ţ ia aplicabilita ţ ii si 
pentru in 	Caietul telmic ă  docurnentatici livrată  include imbunata ţ iri relevantei 
scopul de 	Sarcini este livrate dup ă  semnificative faţă  de documenta ţ iei 
utiliză rii CAP.0 livrată  "peer review" cerin ţ ele minime stabilite in de proiectare 

Obiectul conform (pondere Caietul de Sarcini in special 

Nivelul de 
calitate 

contract. cerintelor 
stabilite 
in Caietul 
de Sarcini 
0 
standarde 
le 
profesion 
ale 
incluse in 
Caietul de 
Sarcini 

informaţ ii 
inexacte / sub 
nivelul de 
calitate agreat 
in informaţ iile 
furnizate) 

prin luarea in considerare a 
noilor tendin ţ e din industrie 
si respectarea aspectelor de 
mediu ş i sociale. 
Documentatia a fost folosit ă  
pentru realizarea achizi ţ iei si 
pentm construc ţ ie aş a cum a 
fost prezentat ă . 
Satisfă c ă tor (4 puncte) — 
Documentaţ ia livrata include 
uncle imbun ă t ă tiri ş i nu 
include 
neconformităţ i/inexactitati 
fată  de nive ă ul agreat. 
Documentaţ ia a fost folosită  
pentru realizarea achiz ătiei si 
pentm construc ţ ie aş a cum a 
fost prezentata. Au fost 
necesare dear ajust ă ri 
nemateriale. 
Aeceptabil (3 puncte) - 
Documentaţ ia livrat ă  nu 
include 
neconformităţ i/inexactit ăţ i 
fata de n ă velul agreat ins' nu 
include nici elemente 
suplimentare care să  aduc ă  o 
valoare adă ugată  
semnificativă  proiectalui sau 
nu a fost acordat ă  o aten ţ ie 
specială  aspectelor de mediu 
sau sociale. 
Documenta ţ ia a putut fi 
folosită  pentru realizarea 
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achiziţ iei ş i/sau construc ţ iei 
dup ă  cc a fast corectat ă  de 
cateva on de Consultant. 
Nu an existat int ă rzieri 
semnificative ca unnare a 
corecturilor. 
Nesatisfacritor (2 puncte) - 
Docunaenta ţ ia transmis ă  a 
inclus neconfonnit ăţ i / 
inexactit ăţ i faţă  de nivelul 
agreat sau a folosit 
tehnologii/metode complet 
invechite care erau in 
principal abandonate de 
industrie, iar aceste aspecte 
nu au putut fi corectatc in 
totalitate intr-o perioad ă  
rezonabilă  (ex. au  cauzat 
intă rzieri semnificative in 
realizarea activit ăţ ilor din 
calendarul general al 
proiectului), dar cu toate 
acestea au fast corectate de 
că tre Consultant, fă ră  costuri 
suplimentare pentru 
Autoritatea Contractant ă . 
Foarte nesatistic ă tor (1 
punct) — Docutnentatia 
livrată  a inclus neconformit ăţ i 
/ inexactit ăţ i majore faţă  de 
nivelul agreat sau a folosit 
tehnologiiimetode complet 
invechite care erau, in 
principal, abandonate de 
industrie, jar aceste aspecte 
nu an puta fi corectate de 
c ă tre Consultant. Autoritatea 
Contractant ă  a trebuit s ă  
mobilizeze alte resurse pentru 
a remedia problemele, ceea 
ce a condus la costuri 
suplimentare semnificative 
pentru Autoritatea 
Contractant ă  ş i/sau a cauzat 
intă rzieri semnificative in 
realizarea activit ăţ ilor din 
calendarul general al 
proiectului. 

J. PREVEDERI FINALE  Responsabilitatea pentru modul de stabilire a costurilor este a prestatorului. 
Pentru intoemirea ofertei tehnico-financiare amplasamentul de investitie va  ft  vizitat Cu  anunţ area 
prealabilă  a benefieiarului, cu minim 2 zile inainte. 

Vizitarea amplasamentului se va organiza la solicitarea operatorilor eeonorniei interesa ţ i, prin 
depunerea unei solicită ri  sense  prin 

Plata taxelor pentru ob ţ inetea avizelor  i  autorizatiilor stint in sarcina beneficiarului 
Mă suri de asigurare a activit ăţ ii proprii 

Pe intreaga perioad ă  de desfăş urare a contractului, prestatorul va fi r ă spunz ă tor pentru efectuarea 
tuturor aranjamentelor necesare in vederea desfăş ură rii activit ăţ ii sale intr-un mod corespunză tor ş i care 
să  asigure indeplinirea obligatiilor contractuale. Prestatorul va asigura costurile  CU  deplasarea echipei de 
project  ş i  a celei de lucru, acoperirea tuturor costurilor pentru tip ă rire / multiplicare documente 
rapoarte, echipament IT, facilit ă ti de comunicare (telefonie fix ă  ş i mobilă , fax, Internet) , spatiu de lucru, 
cheltuieli indireete, profit. 
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Prestatorul nu este obligat s ă  se rezume doar la aceste cheltuieli ş i facilit ăţ i, el trebuind s ă  ia îri 
considerare toate cheltuielile ş i facilităţ ile care trebuie asigurate ş i care contribuie la buna desfăş urare a 
activită tii propriei echipe de elaborare a documenta ţ iei tehnice ş i de asigurare a asisten ţ ei tehnice pe 
parcursul execu ţ iei lucră rilor. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construc ţ ii, republicate, cu 
modifică ri ş i completă ri, proiectantul ră spunde potrivit obliga ţ iilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale 
construc ţ iei, ivite intr-un interval de 10 ani de la recep ţ ia lucră rii, iar dup ă  implinirea acestui termen, pe 
toata durata de existen ţă  a construc ţ iei, pentru viciile structurii de rezisten ţă  rezultate din nerespectarea 
normelor de proiectare in vigoare la data realiz ă rii ei. 

Autoritatea Contractant ă  îi rezerv ă  dreptul de a recupera de la Prestator once prejudicii care 
von fi generate de intarzierile cauzate de erorile/lipsa de profesionalisrn/superficialitatea trat ă rii studiilor 
ş i proiectelor, de nerespectarea obliga ţ iilor conform prezentului caiet de sarcini. 

Documentatiile aferente etapei de proieetare care fac obiectul prezentului contract vor fi 
predate după  cum urmeaz ă  : 

D 3 exemplare originale, (DTAC/PAC, PTE) semnate ş i ş tampilate conform cerin ţ elor 
fundarnentale de calitate in construc ţ ii ; 

D 1 exemplar (DTAC/PAC, PTE) in format electronic editabil (doe., xis., dwg. Etc),pe 
CD/DVD/USB Flash drive, pe volume; 

D 1 exemplar (DTAC/PAC, PTE) in format electronic needitabil (jpeg., pdf., etc) pe CD/DVD/USB 
Flash drive, cuprinzand toate semn ă turile i tampilele conform cerin ţ elor fundamentale de 
calitate in construc ţ ii. 

• Documentele vor  fî inso ţ ite de Borderou general pe obiecte de investi ţ ie i specialităţ i, in format 
hârtie ş i electronic, cuprinzand toate fi ş ierele de referin ţă . 

• Ofertele care nu respect ă  prevederile prezentului Caiet de Sarcini vor fi respinse ca neconforme 
• Ofertele care nu respect ă  termenul maxim de prestare a serviciilor/lucr ă rilor, aş a cum a fost acesta 

specificat in prezentul Caiet de sarcini, vor fi respinse ca neconforme ; 
• In cazul in care pre ţ ul ofertat dep ăş e ş te valoarea estimat ă  a achizi ţ iei, oferta respectiv ă  va fi respins ă  

ca inacceptabil ă . 

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI 
- Hotă rkea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr.95128.05.2021 privind aprobarea documenta ţ iei tehnico-

economice faza Documentatie de Avizare a Lucră rilor de Interven ţ ie revizuită  ş i a indicatorilor tehnico-
economici pentru realizarea obiectivului de investi ţ ie „Cre ş terea eficien ţ ei energetice a Scolii 
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia" 
- Expertiza tehnich revizuit ă ; 
- Audit energetic revizuit. 
- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie 
- Studiu geotehnic 
- Plan topo avizat OCPI (in format electronic, pe CD) 
- Carte funciar ă  
- Certificat de urbanism 
- Avize 
- Adresa ISU Ialomi ţ a nr.3779/2022-U/10.02.2022 

Director Executiv, 
Cristian Vlad 

 

Into cmit, 
Doina Rosca 
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