
Anexa la referatul de necesitate nr.57688/04.06.2021 Aprob 
Primar, 

Dragoş Soare
/ i

CAIET DE SARCINI 

privind

Servicii de proiectare - Studiu de fezabilitate, studii de teren ,documentaţii pentru obţinere 
certificat de urbanism, acorduri si avize,proiect tehnic(inclusiv verificare documentaţie 
tehnica de către verificatori avizaţi), proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construire,servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării 
lucrărilor pentru obiectivul de investiţie :

” IN L O C UIR E/D EVIERE CONDUCTA DE REFULARE Dn 800mm LA STATIA DE POMPARE 
APE MENAJERE CARAM1DARI, SLOBOZIA, JUDEŢUL IALOMIŢA ”
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I.DATE GENERALE

1. Autoritatea contractantă
Denumire: Municipiul Slobozia 
Cod fiscal:4365352 
Adresa:Strada Episcopiei,nr.l 
Tel./fax :0243-231401;0243-212149 
Adresa web:www.sloboziail.ro

2. Denumirea investiţiei:
„INLOCUIRE/DEVIERE CONDUCTA DE REFULARE Dn 800mm LA STATIA DE POMPARE 
APE MENAJERE CARAMIDARI, SLOBOZIA, JUDEŢUL IALOMIŢA ”

3. Amplasament:
Investiţia se realizează in Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa si se va desfasura pe strada 
Plevnei -strada Independentei pana la intersecţia cu strada Grivitei . Lungimea traseului conductei 
este de aproximativ 400 m.l.Conducta de refulare va fi pozată in lungul străzilor sus menţionate.

Descrierea terenului: lucrările propuse a se executa pentru realizarea reţelei de refulare se vor 
realiza pe drumurile publice ale Municipiului Slobozia. Suprafaţa ocupată de conducta se situează 
in intravilan.

Denumirea si tipul contractului de achiziţii: contract achiziţii avand ca obiect: “servicii de 
proiectare- studiu de fezabilitate,studii de teren, documentaţii pentru obţinere certificat de 
urbanism, acorduri si avize,proiect tehnic (inclusiv verificare documentaţie tehnica de către 
verificatori avizaţi), proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, servicii 
de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru 
obiectivul de investiţie : „INLOCUIRE/DEVIERE CONDUCTA DE REFULARE Dn 800mm LA 
STATIA DE POMPARE APE MENAJERE CARAMIDARI, SLOBOZIA, JUDEŢUL IALOMIŢA ”

4. Descrierea situaţiei existente

Prin această investiţie Municipiul Slobozia isi propune înlocuirea si devierea traseului 
conductei metalice pe strada Plevnei -strada Independentei pana la intersecţia cu strada 
Grivitei .Conducta de refulare se va executa din ţeava de polietilena inalta densitate de tipul 
PE100 SDR 26,De 800mmx30,6mm, Pn6.

Lungimea traseului propus este de 400m.l.
Toate schimbările de direcţie ale conductei de refulare noi se va face prin prin coturi la 45 

grade din acelaşi material -PE. Racordarea electropompelor instalate in cheson la instalaţia 
hidraulica din statia de pompare se va realiza conform indicaţiilor proiectantului.Chesonul are 
echipamente de pompare montate in paralel cu un debit total instalat de 5861/s.

5. Necesitatea si oportunitatea realizării investiţiei.

Elaborarea documentaţiilor tehnice in vederea contractării pe viitor a execuţiei lucrărilor se 
impune ca urmare a situaţiei existente in teren, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
comunităţii locale prin asigurarea condiţiilor infrastructurale si a serviciilor de bază .

6. Scopul investiţiei
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Scopul investiţiei este acela de a imbunatatii calitatea si accesul la infrastructura de apa uzata in 
Municipiul Slobozia in concordanta cu practicile si politicile Uniunii Europene:
S  Asigurarea serviciilor de apa si canalizare la tarife accesibile;
S  Crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei;
■S Imbunatatirea serviciilor de colectare a apei uzate in aria de proiect.
Prin realizarea conductei de refulare si acoperirea tuturor necesităţilor locuitorilor din zona , vom 
avea siguranţa că acţiunea factorilor de poluare a mediului, va fi eliminata.Astfel se reduce 
impactul negativ asupra mediului si populaţia va fi mai protejata de efectele negative ale apelor 
uzate .

II.OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII 
Faza supusă contractării:

Etapa I- Proiectare:

Servicii de proiectare- studiu de fezabilitate,studii de teren, documentarii pentru obţinere certificat 
de urbanism, acorduri si avize, proiect tehnic(inclusiv verificare documentaţie tehnica de catre 
verificatori avizaţi), proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire.Valoarea tuturor 
serviciilor de proiectare va fi de 16.000 lei fara TVA.

Etapa II:
Asistenţă tehnica din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor-va fi in valoare de 
4.000 lei fara TVA.

Proiectantul va furniza si va asigura prestarea următoarelor servicii in cadrul proiectului:

A. SERVICII DE PROIECTARE:
1. Elaborare studiu de fezabilitate si studii de teren(geotehnic si topografic cu viza OCPI);
2. Documentaţia pentru Proiectul tehnic de execuţie, planurile de execuţie, estimare de preţ la 
nivel de proiect tehnic;
3. Detalii tehnice;stabilire indicatori tehnico-economici;
4. Caiete de sarcini pe specialităţi;
5. Antemasuratori , Liste de cantitati de lucrări si liste de utilaje si echipamente tehnologice;
6. Instrucţiuni de exploatare si intretinere utilaje si echipamente;
7. Documentaţia tehnica pentru obţinerea avizelor in vederea emiterii Autorizaţiei de construire;
8. Program de verificare si control pe faze determinante vizat de catre Inspectoratul Judeţean in 
Construcţii;
9. Verificarea tehnică de calitate a documentaţiei tehnice de către specialişti verificatori de 
proiecte, atestaţi.
10. Elaborarea instrucţiunilor privind comportarea in timp a construcţiei.

SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CATRE AUTORITATEA 
CONTRACTANTA

Studiul de fezabilitate va avea la baza tema de proiectare aprobata prin Consiliu Local. 
Elaborarea proiectului tehnic va avea la baza studiul de fezabilitate ;

Proiectul tehnic se va întocmi conform anexei 10 continutul-cadru al proiectului tehnic de 
execuţie, cuprinse în Elotărârea nr. 907/29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentaţiilor tehnico economice aferente obiectivelor /proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 
decembrie 2016 si a prevederilor legale în vigoare Ia data elaborării documentaţiei.
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In conformitate cu anexa 10 (cadru de continui al proiectului tehnic) din HG 907/2016, cap 
IV, punctul 1 , litera (c), în caietele de sarcini, proiectantul va prevede modul de urmărire în 
timp a investiţiei.

Listele de cantitati pe articole de lucrări vor fi elaborate utilizând indicatoarele de norme de 
deviz, tinandu se seama de domeniul de aplicare al indicatorului, de condiţiile generale si 
specifice din instrucţiunile de folosire a indicatorului precum si de generalităţile capitolului in 
care se incadreaza articolele.

Proiectantul are obligaţia de a supune documentaţia tehnică întocmită spre verificare unor 
specialişti verificatori de proiecte atestaţi, pentru fiecare specialitate în parte.

Proiectantul va preciza in proiectele pe specialităţi pe care le va elabora cerinţele pe care 
acestea trebuie sa le indeplineasca, de asemenea acesta va susţine proiectele pe specialităţi in 
fata verificatorilor de proiecte atestati conform legii.

Verificarea tehnică a Proiectului tehnic şi întocmirea referatului privind verificarea de 
calitate, se va efectua de către verificatori tehnici de proiecte atestaţi MLPAT/MDRAP/MCC 
pentru specialitatea şi cerinţele în cauză.

Verificarea tehnică este o cerinţă obligatorie pentru eliberarea Autorizaţiei de Construire si 
avizarea Proiectului Tehnic de Execuţie.

Obligaţii ce revin prestatorului:
- să presteze serviciile de proiectare cu respectarea legislaţiei aplicabile, in vigoare Ia data 
efectuării prestaţiei, in special HG nr. 907/2016, H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor 
regulamente privind calitatea în construcţii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii, 
astfel cum a fost modificate si completate ulterior;
- să efectueze operaţiunile de proiectare numai cu personal calificat pentru domeniul respectiv, 
personal propriu sau angajat pe baza de convenţii, subcontractari, etc; potrivit legii;
- să răspundă la eventualele solicitări de clarificări si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele 
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluării si avizării 
proiectului de către beneficiar;

Având in vedere prevederile Legii nr. 1 0/1 995 privind calitatea în construcţii, cu 
modificările şi completările ulteriore, proiectantul are următoarele obligaţii (fără cheltuieli 
suplimentare):
- să precizeze prin proiect categoria de importanta a construcţiei;
- să prezinte planul de trasare a lucrărilor;
- să asigure prin proiecte si detalii de execuţie nivelul de calitate corespunzător cerinţelor 
esenţiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- să susţină proiectele elaborate in fata specialiştilor verificatori de proiecte atestati, precum si 
sa soluţioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate;
- să elaboreze caietele de sarcini, precum si proiectele de urmărire privind comportarea in 

timp a construcţiilor;
- să stabilească, prin proiect, fazele de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor 
esenţiale si sa participe pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
- sa răspundă la eventualele solicitări de clarificări si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele 
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluării si avizării 
proiectului de către beneficiar;

B. SERVICII DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI:

Acordarea asistenţei tehnice de către proiectant se desfăşoară pe toată durata de execuţie 
a lucrărilor, conform programului de control pe şantier, acolo unde prezenţa proiectantului este 
obligatorie precum şi la solicitarea executantului sau a beneficiarului, când este cazul.

Prin asistenţă tehnică se doreşte îndeplinirea de către proiectant, fără a se limita la 
acestea, a următoarelor obligaţii:
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. urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor din proiect;
- emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în 
concordanţă cu situaţia din teren;

- emiterea de dispoziţii de şantier, elaborarea de schiţe, modificarea planşelor, după caz, 
contrasemnate de verificatorii de proiecte atestaţi, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul 
situaţiilor neprevăzute;
. elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care să fie fundamentate orice modificare, 
suplimentare sau renunţare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantităţi;
_ participarea reprezentanţilor proiectantului Ia şedinţele de progres organizate ori de câte ori este 
nevoie;
- urmărirea respectării prevederilor din proiect, a programului calitatii şi respectarea normelor în 
vigoare de către executant şi de către dirigintele de şantier;. în cazul modificărilor de soluţii, 
dacă va fi cazul, obţinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte atestaţi, conform 
prevederilor legale în vigoare;
- prezenţa pe şantier a proiectantului, ori de câte ori se solicită de către autoritatea contractantă ;.
- participarea pe şantier la verificările de calitate legate de fazele de execuţie determinante pentru 
lucrări aferente cerinţelor esenţiale de calitate, aprobate de către Inspecţia de Stat în Construcţii;. 
participarea la verificările prevăzute în planul de control stabilit de proiectant, pe parcursul 
execuţiei;
- colaborarea permanentă cu autoritatea contractantă, executantul lucrărilor şi ceilalţi factori 
implicaţi în realizarea proiectului (va răspunde oricărei solicitări venite din partea acestora);
- emiterea de acte şi documente care sunt în sarcina proiectantului pe tot parcursul execuţiei 
lucrărilor şi pentru finalizarea proiectului;. participarea la întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei 
prin întocmirea referatului la terminarea lucrărilor;. participarea la recepţia la terminarea 
lucrărilor;
- verificarea dispoziţiilor de şantier emise in perioada de execuţie a lucrărilor;
- actualizarea devizului general fara alte costuri suplimentare la solicitarea beneficiarului.

III. RECEPŢIE SI VERIFICĂRI
Studiul de fezabilitate ,studii de teren, proiectul tehnic si restul documentaţiile de proiectare 

se vor preda Autorităţii Contractante in termenul stabilit prin contract, in volume distincte, astfel:
- 3 exemplare studiu de fezabilitate si 1 exemplar in format electronic(CD);
- studiul topografic cu viza OCPI si studiul geotehnic - 1 exemplar original;
- 3 exemplare proiectul tehnic,3 exemplare devizul confidenţial cu valori , 2 exemplare 

devizul fara valori ,1 exemplar in format electronic (CD- PT in format DWG si 
PDF ,DDE,Deviz economic cu si fara valori );

- 2 exemplare proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire.
- in vederea obţinerii avizelor/acordurilor menţionate in certificatul de urbanism ,cate 2 

exemplare pentru fiecare deţinător de utilitati;
După finalizarea documentaţiilor tehnice, acestea vor fi predate de către proiectant, conform 
cerinţelor din caietul de sarcini, pe bază de Proces-verbal de predare-primire.

Achizitorul are obligaţia de a realiza recepţia serviciilor(documentatiilor tehnice) în 
termen de 15 zile de la data primirii acestora.

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

Plata pentru serviciile de proiectare se va efectua numai după acceptarea recepţiei 
tuturor serviciilor de proiectare, cu excepţia asistentei tehnice şi a elaborării unor documentaţii 
pentru obţinerea avizelor/ acordurilor necesare în timpul sau la finalizarea lucrărilor
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Plata pentru serviciile de asistenţă tehnică din partea proiectantului se va realiza in bază 
rapoartelor de activitate si facturii emise de prestator, astfel:

a) tranşa 1: maximum 40% din valoare ofertată după execuţia a cel puţin 40% din lucrări 
executate;

b) tranşa a Il-a: maximum 40% din valoarea ofertată după execuţia a cel puţin 80% din 
lucrări executate;

c) tranşa a IlI-a: 20% înainte de incheierea procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor.

IV. CONFORMITATEA OFERTEI CU CERINŢELE CAIETULUI DE SARCINI
Oferta elaborată de ofertant va respecta cerinţele prevăzute în prezentul caiet de sarcini 

si soluţia tehnica iniţiala. Oferta va trebui să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor 
cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini si in Documentaţia tehnica pusa la 
dispoziţie.
V. DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
1. Durata de elaborare a documentaţiei tehnice:

- 1 luna elaborare SF, studii de teren,documentaţie de obţinere avize si acorduri ,
PT,DEE, DTAC,documentaţie tehnico-economica, caiete de sarcini;

2. Pentru serviciile de asistenţă tehnică din partea proiectantului durata acestora va fi egală cu 
durata de execuţie a contractului de lucrări, respectiv până la încheierea procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor.

VI. DATE FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Autoritatea contractantă va asigura proiectantului toate facilităţile necesare în conformitate 

cu prevederile legislative în vigoare - documentele considerate necesare pentru buna 
implementare a proiectului, după cum urmează: 

a) Certificat de urbanism.

VII.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Documentaţia tehnică va fi întocmită in conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

1. Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice si a prevederilor legale în vigoare la data elaborării documentaţiei, atat pentru 
investiţia de baza cat si pentru celelalte capitole ale devizului general;
2. Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii;
3. Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995;
4. Ordinul M.L.P.A.T.nr. 5/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea 
controlului calităţii materialelor, elementelor de construcţii si produselor destinate construcţiilor, 
precum si orice alte prevederi legale si normative tehnice prevăzute de lege aplicabile executării 
contractului;
5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii, republicata;
6. Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate 
pentru şantierele temporare sau mobile;
7. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice;
8. Normative tehnice si STAS-uri incidente.

Director Executiv, Întocmit/Redactat,

Cons.asist.Cojoqţyu LucicaIng.Radu Marian
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