
Anexa la referatul de necesitate nr.56248128.05.202

CAIET DE

Servĺcii de pľoiectaľe - Studiu de fezabilÍtateo
ceľtificat de uľbanism, acoľduľi si
tehnica de catľe veľificatori aťuati), pľoĺect
construire,servicii de asistenţă tehnică dĺn
lucľăľĺloľ pentľu obĺectivul de investiţie :

''REŢEA cANALlzARE STRADA í

Soaľe

,documentatĺi pentru obtineľe
veľiÍicaľe documentatĺe
executăľii lucľăľiloľ de
pe paľcuľsul executăľĺĺ

ER BORA''



I.DATE GENERALE

1. Autoľitatea contractantă
Donumiľę: Municipiul Slobozia
Cod fiscal:4365352
Adľesa: Strada Episcopiei,nľ. 1

Tel./fax :0243 -23 I 401 ;0243 -2121 49
Adresa web : www. sloboziail.ro

2. Denumiľea investitiei :

''REŢEA cANALlzARE STRADA 1MAt _ GART|ER BoRA''

3. Amplasament:
Investitia se ręalizeaza in Municipiul Slobozia, judetul Ialomita se va desfasura pe strada lMai
-Cartier Boľa . Lungimea traseului conductei este de aproxima
vafĺpozatá in lungul strazii sus menţionate.
Descľierea teľenuluĺ: lucrările propuse a se executa
menajeră se Vor rcaliza pe drumurile publice ale Munici
conducta se situeaza in intravilan.

4. Denumiľea si tipul contľactuluĺ de achizitii: contľact avand ca obiect: o'seľvĺcii de
pľoiectaľe- studiu de fezabilĺtateostudii de teren, documen pentľu obtinere certificat de
uľbanĺsm, acorduľi sĺ avize,proiect tehnic(ĺnclusiv documentatie tehnica de catre
veľificatori avizati), pľoiect pentľu autorlzar ea executării de construire, seľviciĺ
de asistenţă tehnică din paľtea pľoiectantului pe executăľii lucľăľiloľ pentru
obĺectivul de investitie : " Retea cana|izare stľada 1 Mai -C Boľa''

5. Descľieľea situatieĺ existente

Prin această investiţie Municipiul Slobozia isi pÎopune extinderea retelei dę caĺalizare
menajeľa de pe strada 1 Mai-Cartier Bora pentru a asigura necepitatile debaza ale locuitoľilor de
pe aceasta strada.Astfęl se completeazareteaua de canalizare menajera existenta a caľtierului.

In prezent ,reteaua de canalizare menajera existenta de pe strada 1 Mai ,Caľtier Bora nu asigura in
integralitatę toate necesitatile locuitorilor din zoĺa, ramanand imobile nebransate la reteaua

actuala de canalizare .In momentul de fata , un numar de gospo$arii individuale colecteaza apele

menajeľe in fose locale, ceea cę contravine reglementaľilor de leţislatie in domeniu.

6. Necesitatea si opoľtunitatea realizárii investiţieĺ.

Elaborarea documentatiilor tehnice in vęderea contľactarii viitor a executiei lucrarilor se
impune ca urĺnare a situatiei existente in teren, pentru condi1iilor de viaţă ale
comunităţii locale prin asigurarea condiţiilor infrastructuľale si a debazá.

7. Scopul investitiei

Scopul investitiei este acela de a imbunatatii calitatea si la infľastructuľa de apa uzata in
Municipiul Slobozia in concordanta cu pľacticile si politicile U
'/ Asiguraľea serviciilor de apa si caĺalizare la tarife
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./ Crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei;

./ Imbunatatirea serviciilor de colectare a apei uzate in aria de proiect.
Pťlnrealizarea conductei de canalizaremenajera si acopeľirea trituror necesitatiloľ locuitorilor din
Zoîa ) vom avea siguranţa că actiunea factorilor de po1uare a nłediului , va ťl eliminata.Astfel se

reduce impactul negativ asupra mediului si populaţia va fi mai protejata de efectele negative ale
apelor uzate .

II.OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVI
Faza supusă contľactării:

CNI

Etapa I- Proiectaľe:

Servicii de proiectaľe- studiu de fezabilitate,studii de teren, documentatii pentru obtinere certif,rcat
de uľbanism' acorduri si avize, pľoiect tehnic(inclusiv verificare documentatie tehnica de catre
verificatori avizat|), pľoiect pentru autonzarca executării lucrărilor de construire.Valoarea tuturor
serviciiloľ de pľoiectare va fi de 12.000 lei fara TVA.

Etapa II:
Asistenţă tehnica din partea proiectantului pe perioada executării lucrăriloľ-va fi in valoarę de
3.000 lei fara TVA.

Proiectantu| va fumíza si va asigura prestarea următoaľeloľ sęrvicii in cadrul proiectului:
A. SERVICII DE PROIECTARE:
1. Elaborare studiu de fezabilitate si studii de teren(geotehnic si tbpografi c cu vizaOCP!;
2. Documentatia pentru Proiectul tehnic de executie, planurile de executie, estimaľe de pret la
nivel de proiect tehnic;
3. Detalii tehnice;stabilire indicatori tehnico-economici;
4. Caiete de sarcini pe specialitati;
5. Antemasuratori 

' 
Liste dę cantitati de lucrari si liste de utilaje si echipamentę tehnologice;

ó. Instructiuni de exploatare si intretinere utilaje si echipamente;
7. Documentatia tehnica pentru obtinęrea avize|or in vederea emiterii Autorizatiei de construire;
8. Program de verificare si control pe Îaze determinante vizat de catre Inspectoratul Judetęan in
Constructii;
9.Verificarea tehnică de calitate a documentatiei tehnice de către specialişti vęrificatori de
pľoiecte, atestaţi.
lO.Elaborarea instructiunilor privind comportarea in timp a constructiei.

SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME SoLICITATE DE CATRE AUToRITATEA
CONTRACTANTA

Studiul de fezabilitate va avealabaza tema de proiectare apľobata prin Consiliu Local .

Elaboraľea proiectului tehnic va avęalabaza studiul de fezabilitate ;

Pľoiectul tehnic se va întocmi conform anexei 10 continutul-cadru al pľoiectului tehnic de
executie, cuprinse în Hotărâreanľ.907l29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor /pľoiecteloľ de
ínvestitii f,tnantate din fonduri publice, publicata în Monitoruloficial rľ. 10ó1 din29
decembrię 2016 si a prevederilor legale în vigoare Ţa data elaborării documentaţiei.

In conťormitate cu anexa 10 (cadru de continut alpľoiectului tehnic) din HG 90712016, cap
IV, punctul 1 , litera (c), în caietele de sarcini, proiectantul va pĺevede modul de urmărire în
timp a investiţiei.

Listele de cantitati pe articole de lucrari voľ fi elaborate utilizand indicatoaľele de norme de
deviz, tinandu se seama de domeniul de aplicare al indicatorului, de conditiile geneľale si
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Specifice din instructiunilę de folosire a indicatorului precum si generalitatile capitolului in
caľe se incađreaza articolele.

Proiectantul are obligatia de a supune documentaţia tehnicalîntocmită spľe verificare unor
specialişti verificatori de pĺoiecte atestaţi, pentru fiecare specialitate în parte.

Proiectantul va pteciza in proiectele pe specialitati pe caľe 1ę va ęlabora cerintelę pe care

acestea tľebuie sa le indeplineasca, de asemenea acesta va sustine proiectele pe specialitati in
fata verificatorilor de pľoiecte atestati conform legii.

Verificaľea tehnică a Proięctului tehnic şi întocmirea referatului pľivind verif,rcarea de
calitate, se va efectua de către verificatoľi tehnici de proiecte atEstaţi MLPAT/MDRAP/MCC
pentru specialitatea şi ceľinţeleîĺ cauzá.

Verificaľea tehnică este o cerinţă obligatorie pentru eliberarea Autorizaţiei de Construiľe si
avizarea Pľoiectului Tęhnic de Executie.

obligaţii ce ľevin prestatorului:
- să presteze serviciile de pľoiectaľe cu respectatęa legislatier e, in vigoaľeIa data
efęctuarii prestatiei, in special HG nĺ. 90712016,H.G.766/1997 aprobarea unoľ
ľegulamente privind calitatea în constructii' Legea nr. I0l1995
astfel cum a fost modificate si completate ulterior;
- să efectueze operaţiunile de pľoiectare numai cu peľsonal cali

vind calitatea in constructii,

pentru domeniul respectiv,
peľsonal propriu sau angajat pebaza de conventii, etc; potrivit legii;
- să raspundă la eventualele solicitari de clarificari si sa reÎacap cheltuiala proprie eventualele
neconcordante, omisiuni sau orice a1te problemę care pot sa pe perioada evaluarii si avizani
pľoiectului de catľe beneťrciaĺ;

Având in vedere prevederile Legii ĺľ. 1
modificările şi completările ulteriore, proiectan

0l1 995 privind çalitatea în construcţii, cu
tul aľe urmatoarole obligaţii (fără cheltuieli

suplimentare):
- să precizezepnnproiect categoria de impoľtanta a constructiei;
- să pľezinte planul de trasaľe a lucrarilor;
- să asigure prin proiecte si detalii đe executie nivelul de calitate corespunzator cerinteloľ
esentiale, cu ľespectaľea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- să susţină pľoiectele elaboratę in fata specialistiloľ verificatori de proiecte atestati, precum si
sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate;
- să elaboreze caietele de sarcini, pľecum si proiecte1e de uĺmpriĺe privind comportarea in

timp a constructiilor;
- să stabileasca, prin proiect, fazę|ę dę executie determinante pentru 1ucraľile afęrente cerintęlor
esęntiale si sa participe pe santięľ la vęrificarile de calitatę legate de acestea;
- sa raspunda la eventualele solicitari de clarificaľi si sa reťaca pe cheltuiala proprie eventualele
neconcordante, omisiuni sau oricę alte pľobleme care pot sa apara pe perioada evaluarii si avizarii
pľoiectului de catre beneficiar;

B. SERVICII DE ASISTEN1Ă rnrĺľIcĂ DIN PARTEA PRoIECTANTULUI:

Acordaľea asistenţei tehnice dę către proiectant se desfăşoaľă pe toată duľata de execuţie
a lucrărilor, conform progĺamului de controlpe şantier, acolo unde prezenţa proiectantului este

obligatorie pľecum şi la solicitarea executantului sau a beneÍiciarului, când este cazuI.

Prin asistenţă tehnică se doľeşte îndeplinirea de către pľoiectant, füră" a se limita la
acestea, a următoareloľ obliga1ii:

_ urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor din proiect;
- emiterea de soluţii tehnice' precizán sau clarificări legate de aplicarea proiectului în
concordanţă cu situa1ia din teren;



- emiteľea de dispozi1ii de şantieĺ, elaborarea de schiţe, mo
contrasemnatę de verificatorii de pľoiecte atestaţi, confom
situaţiilor nepľevăzute;

planşelor' dupácaz,
în vigoare, inclusiv în cazu|

- elaborarea memoriiloľ/noteloľ justificative prin care să fie oľice modiÍieare,
suplimentaľe sau ľenunţare aduse pľoiectului, caietelor de sau listelor de cantităţi;
- participaręareptezeÍItanţilor proiectantului Ia şedinţele de pro
nevoie;

organizate ori dę câte ori

- urmărirea respectării prevedeľilor din proiect, a programului tatii şi ľespectarea normelor
vigoare de către executant şi de către dirigintele de şantier; _ în
dacă va ťl cazul, obçinerea avizę|ot din partea verificatoriloľ de
pľevederiloľ legale în vigoare;

modificărilor de soluţii,
atestaţi, conform

- prezenţa pe şantier a pľoiectantului, ori de câte ori se solicită către autoritatea contractantă
- participarea pe şantier la verificările de calitate legate de de execuţie detęrminante

de Stat în Constructii
proiectant, pe paľcursul

- colaboľarea peÍnanentă cu autoritatea contractantă, execu lucrărilor şi ceilal1i factori
implicaţi înręalizarca proiectului (va răspunde oricărei solicitări din partea acestora);
- emiterea de acte şi documentę caľe sunt în saľcina pe tot parcursul execuţiei
lucrărilor şi pentru ťĺnalizareaproiectului; - paľticiparea la CăL41i tehnice a construcţiei
pńn întocmirea referatului la teľminaÎęa lucrărilor; _ participarea
lucľărilor;

recepţia la terminarea

- verificarea dispozitiiloľ de santier emise in perioada de a lucľarilor;
- actualizarea devizului general fara alte costuri suplimentare la beneÍiciarului.

III. RECEPTIE SI VERIFICARI
Studiul de fezabilitate ,studii de teren, pľoiectul tehnic si rEstul documentatiile de proiectare

Se voľ pľeda Autoritatii Contractante in termenul stabilit prin contract' in volume distincte, astfel:
- 3 exemplare studiu de fezabilitate si 1 exemplar in formlt electronic(CD);
- studiul topograÍic clłviza OCPI si studiul geotehnic - lJ exemplar original ;

- 3 exemplare proiectul tehnic,3 exemplare devizul conhdential cu valori ,2 exemplare
devizul fara valori ,1 exemplar in format electronilc (CD- PT in format DWG si
PDF ,DDE,Deviz economic cu si fara valori );

- 2 exemplare proiectui pentru autoizarea executării lucr{rilor de construire.
- in vedęrea obtineríi avizelorlacordurilor mentionate in łertificaťul de urbanism ,cale 2

exemplare pentru f,recare detinator de utilitati ;

După ťĺnalizaręa documentatiilor tehnice, acestea vor fi pľedate de catre proiectant, conform
ceľinţeloľ din caietul de sarcini, pebazá de Proces-verbal de pľeđaľe-primire.

Achizitorul are obligaţia de arcalizarecepţia serviciilor({ocumentatiilor tehnice) în
termen de 15 zile de la data primirii acestora.

Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul benefiçiarului, unde după verificarea
documentaţiilor predate se va încheia un pľoces verbal de recepţie conform cerinţelor din
contract.

Plata pentru serviciile de proiectare se va efectua numai după acceptaľea ĺecepţiei
tuturor serviciilor de proiectaľe' cu excepţia asistentei tehnice şi ęlaborării unor documentatii
pentru obçinerea avjzelorlacordurilor necęsare în timpul sau la lucrărilor

Plata pentru serviciile de asistenţă tehnică din partea ui se va realizainbazá
rapoartelor de activitate si facturii emisę de pľestator, astfel:

lucľări aferente ceľinţelor esenţiale de calitate' apľobate de cătľę
paĺticipaľea la verificărĺLe ptevázute în p1anul de contľol stabilit
execuţiei;

a) tranşa l: maximum 40o/o din valoare ofertată dupa
executate; 

\

exeo'utia a cel putin 40oÁ din lucrari



b) tranşa a II-a: maximum 4OoÁ đin valoarea ofertată
lucrari executate;

executia a cel putin 80% din

c) tranşa a III-a: 20oÁ inainte de incheieľea procesului
lucrarilor.

al de ľeceptie la terminarea

IV.CONFORMITATEA OFERTEI CU CERINTELE UI DE SARCINI
oferta elaboľată de ofertant va respecta ceľinţele în prezentul caiet de sarcini

si solutia tehnica initiala. Oferta va trebui să reflecte asumarea cătľe ofeľtant a tuturor
cerinţelor/obligaţiiloĺ prevazuteîn caiętul de sarcini si in
dispozitie.

tehnica pusa la

V.DURATA CoNTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
1.Duľata đe elaborarę a documentaţiei tehnice:

- 1 luna el documentatie de oĘtinere avizesi acorduľi ,PT,DEE, co-economica. caiele de sarcini.,l
2'Pentru serviciile ea proiectantului durata acestora va fi egală cu
duľata de execuţie pectiv până la i.r.łi"ĺe.ea p.oc"sului verbal de
receptie ia terminarea lucrărilor'

vI. DATE FURNIZATE DE AUToRITATEA CoNTRACTANTĂ
Autoritatea contractantă va asigura proiectantului toate facilită1ile necesaľe în conformitate

cu prevederile legislative în vigoaľe - doc nentele considerate rr.t"ru." pentru buna
implementare a proiectului, după cum urmează:

a) Certificat de urbanism.

VII.DoCUMENTE DE REFERINŢĂ

Documentaţia tehnică va fi intocmită in conformitate cu prevederilę urmatoarelor acte normative:

i. Hotararea Guvernului nr. 90712016 p
documentaţiilor tehnico-economice aferente
fonduri publice si a
investitia debaza cat
2. Legii nľ. 10/1 structii;
3 ' Legea nr. 1]7l20I5 pentru modificarea şi completarea Legii nľ. 1O/I995;4' oľdinul M.L.P.A.T.nĺ. 5/2OOO pentru up.obu..u Regu-ĺamentului privind exercitarea
contľolului calitătii materialelor' elementeloľ de cónstructii si p1oduselor destinate constructiilor,
precum si orice alte pľevederi legale si normative tehnice pľevazute de lege aplicabile executarii
contractului;
5' Legeanĺ.50lI99I privind autonzareaexecutiei lucľarilor de constructii, ľepublicata;6' Hotaraľea Guvernului ĺlr-30012006 privind cerintele minime de secuľitate si sanatatepentru santierele temporaĺe sau mobile;
7 . Legea nĺ.500l2002 privind finantele publice;
8. Noľmative tehnice si STAS-uri incidente.

Director Executiv, Intocmit/Redactat
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