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c
ĺJ)
c)CAIET DE SARCINI

pľivind achiziţia seľvicĺĺloľ de veľificaľe tehnĺcă de calĺt ate a
documentaţiei de proiectare

în cadrul pľoĺectuluĺ
*CRßSTEREA CALITATII SERvICilLoR SOCIALE SI
ASIGURAREA EDUCATIEI TIMPURII IN MUNICIPIUL

SLOBOZTAPRIN CONSTUCTIA SI DOTAREA UI.{EI
GRADII{ITE (ZONA BORA)"

COD SMIS:128956
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1 DATE GENERALE

1.1 Obiectul investitiei

Municipiul Slobozia intentionează, achizitionarea serviciilor de verificaľe tehnică a documentaţiei
tehnice de proiectare aferentă proiectului ,,CRESTEREA CALITATII sERvICilLoR SoCIALE SI
ASIGURAREA EDUCATIEI TIMPURII IN MUNICIPIUL SLOBOZIA PRIN CONSTUCTIA SI
DOTAREA UNEI GRADINITE (ZONA BORA)'' CoD SMIS:128956, care cuprind atât veriťrcarea
documentaţiei tehnice de execuţie (proiectul tehnic de execuţie şi proiectul pentru obţinerea autoi'zaţiei
de construre), cât şi veriťrcarea pe tot parcursul executiei, a tuturor documentelor ce reprezintă'
modificări ale soluţiilor tehnice proiectate, în conformitate cu prevederile Legii i0l1995 privind
calitatea în construcţii, cu modiÍicările şi completările ulterioaľe.

Prezentul caiet de sarcini reptezintá ansamblul cerinţelor iĺbaza cărora se elaborează propunerea
tehnica si financiara de către fiecare entitate interesata, in acord cu necesităţile Achizitorului.

Caietul de saľcini face parte integrantă din documentaţia achizi1iei diľecte a contractului având ca
obiect prestarea serviciilor de de verificare tehnică a documentaţiei tehnice de proiectaľe aferentă
PTOiECtUIUi 

..CRESTEREA CALITATII SERVICilLOR SOCIALE SI ASIGURAREA
EDUCATIEI TIMPURII IN MUNICIPIUL SLOBOZTA PRIN CONSTUCTIA SI DOTAREA
UNEI GRADINITE (ZONA BORA)" COD SMIS:128956.

Verificarea şi expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a executiei lucrărilor şi a
construcţiiloľ privind respectarea cerintelor ptevázate de iege reprezintă, o componentă a sistemului
calitáçij în construcţii' şi se efectuează de către specialişti cu activitate în construcţii' atestati tehnico-
profesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

1.2 AchizitoľuVBenefÎciaľul

Municipiul Slobozia, Cod de identiÍicare Íiscala: 4365352; Strada: Str. Episcopiei, nľ
Localitate: Slobozia, Jud. Ialomiţa'

1.3 Contextul proiectuluĺ

Municipiul Slobozia a depus şi implementat un proiect pentru elaboľarea Strategiei de
Dezvoltare Locală prin intermediul POCU 2014 - 2O2O, Axa Priorit ará 5 - Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii, Apel : PoCU/390/5/1/Reducerea numărului de comunităţi marginalizate
(ľomă şi non-ľomă) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oľaşe cu peste 20.000 locuitori, cu
accent pe cele cu populaţie apaţinând minorităçii ľomă, prin imp|ementarea de măsuri/ operaţiuni
integrate în contextulmęcanismului đe DLRC.

Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea DLRC va fi gestionată de comunitatęa din
Slobozia prin intermediul Grupului de Acţiune Locală (GAL) constituit în acest scop şi se va concentra
pe integľarea zonelor urbane margina|izate.
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obiectivul general a\ SDL este îmbunătăţirea calitá1ii vieţii, creşteľea coeziunii sociale,
îmbunătăţirea mediului de viaţă şi creşterea economică în teľitoriul SDL, cu efecte asupľa reducerii
numărului de persoane aflate în risc dę sărăcie sau excluziune socială dinZonaUľbană 171arginalizat6.

Proiectul de faţă işi pĺopune să ducă la creşteľea gradului de participarelanivęlul educatiei
timpurii şi învăţământului obligatoriu' în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpuľie a
sistemului.

Prezentul pľoiect va fi Íinanţat prin obiectivul specific 4'4 ďíĺ PoR 2014-2020 prin care sunt
sprijinite acele proiecte care dovedesc că se va crea o infrastructutá ad,ecvată'/corespunzătoare ciclurilor
educaţionale. Infrastructuľa educaţională este esenţială pentru educaţie' dezvoltaręa timpurie a copiilor'
pentru construirea de abilităţi sociale şi a capacităţii de integrare socială' Analizele socio-economice
evidenţiază' ľelaţia cauzală, întrę nivelul de dezvoltare a capacitáţilor foţei de muncă şi starea
infrastructurii (existenţa spaţiiloľ şi dotărilor adecvate) în care se desfăşoară procesul educaţiona1.

1.4 Finantaľea proiectului

Prezentul proiect va Íi Íinanţat prin obiectivul specific 4.4 din PoR 2014-2020 prin care sunt
spľijinite acele proiecte caľe dovedesc că se va cľea o infľastructură' adęcvatá/corespunzătoaľe ciclurilor
educaţionale. Infrastructura educaţională este esenţială pentru educaţie, ďezvo|tarca timpurie a copiilor,
pentru construirea de abilităţi sociale şi a capacităţii de integrare socială. Analizele socio-economice
evidenţiazá relaţia cauzală" între nivelul de dezvoltare a capacitáţilor foţei de muncă şi starea
infrastructurii (existenţa spaţiilor şi dotărilor adecvate) în care se desfüşoară pľocesul educaţional.

1.5 Amplasamentulinvestitiei

Amplasamentul proiectului se regăseşte în zona de intravilan a Municipiului Slobozia, Str. G-ral
Magheru, nr.4I. Pe amplasamęnt sunt două costrucţii înscrise în çartea funciară: Şcoala cu clasele I-IV
Bora şi Grădiniţă şi Punct medical Bora'

Terenul apartine domeniului public al Municipiului Slobozia,conform extľasului de carte funciaľa nĺ.
36216t22.05.2014

2 DESCRIEREAPROIECTULUI

2.1 Caľacteľistĺcĺpľincipale

Pe amplasament sunt 2 construcţii înscrise în Cartea funciară cu ff 36216 a Municipiul
Slobozia,C1 Şcoala cu clasele I-IV Bora Slobozia şi C2 Grădiniţă şi Punct medical.

Imobilul şi construcţiile sunt înscrise în proprietatea Consiliului Local Slobozia, conform actului
administľativ nľ. 103 din data de 28.01 .2O1 1, Hotărârea Guvemului IO28|2OII.
Vecinătăţi amplasament studiat:
N- UAT Slobozia Domeniu Privat Drum (str. Genţianei), NC 5275I
E- Proprietar pafücular - Gheorghe Baila;
S- Drum (Str. G-ral Magheru, Nr 41), NC 38256;
V- Proprietaľ particulaľ - Simion Ion.

Suprafaţa calculată din măsurători a amplasamentului este de 3.266 mp,



Pentru conformaľea necesită1iloľ structurale, de confort, siguľanţă, otganizatonce şi funcţionale, se
propun următoarele:

Clădirea se desfaşoară pe:

- parter,

- I etaj retras

Va avea sistemul constructiv alcătuit din:
- Infľastructura realizată din fundaţii continue sub pereţii portanţi dispuse pe direcţie longitudinală şi

transversalá, cu evazái sub stâlpi, realizată,pe o pernă de balast cu gľosime de lm;
- Pereti poľtanţi din zidărie de cărămidă combinaţi cu cadre de beton armat şi diafľagm ę în zonacaseloľ
scărilor;
- Pereţi despăţitori neportanţi din zidărie de cărămidă sau din gips-carton,
- Planşeu pe structuľă de beton, peste teren , parter şi etaje;
- Acoperiş tip terasă circulabilă;
- Tâmplăria exterioară va fi din aluminiu, cu rupere de punte termică sau din PVC, iar tämplána
interioară din PVC sau aluminiu;
- Finisajele exterioare vor fi tencuieli decorative peste termosistem 10 cm vată minerală;
- Termoizolaţiala faţade va fi din vatábazaltică de 10 cm, la terasă (învelitoare) din polistiren extrudat
de25 cm.Înzonafundaţiei se propune o termoizolaţie de polistiren extrudat de 5 cm.
- Finisajele intęrioare:

o în cabinetul medical' oficiu şi gľupuri sanitare finisajele va fi covor pvc, iar pentru pereţi se Voľ
realizaplăci ceramice (faianţă) până la înălţimea de 1,60 m şi vopseluri lavabile în rest.

o în săli de grupă, săli polivalente, filtru primire, vestiaľ copii' Se Vor asigura pardoseli din
materiale izoterme (parchet, duşumea) sau izolaţii termice (linoleum), şi vopseluri lavabile cu
emisii reduse de COV

o în spaţiile anexă, depozitái, centrala termică, spălătorie şi oficiu, pardoselile se vor realiza din
ciment sclivisit sau placaj ceramic antideľapant rezistent la acţiuni chimice iar peľeţii vor Íi
finisaţi cu vopsea lavabilă.

Instalatii sanitaľe: Alimentarea cu apă a obiectivului sę va face din reţeaua publica existent, din
căminul dę brasament si contor, complet echipat, existent in fata corpului C2, pnĺtr- o conducta PEID
(PEHD)
Distribuirea apei la consumatori clădirii grădiniçei, platforma pentru deşeuri, grupul de pompare pentru
hidľantii interiori se face îngľopat (sub adancimęa de inghet de 80...90 cm) pana la i16arcain clădire.In
situa1ia alimentarii platfoľmei pentru deşeuri 

' se Va monta robinet in cămin, pentru a preveni inghetarea
instalaţiei.
Alimentarea cu apă rece a obiectelor sanitaľe este formată dintr-o reţea rami ťĺcatá din ţeavă PPR
(polipropilenă reticulară cu inseţie de Íibra compozita), de điferite diametľe, dintr-un punct de consum
în altul, montată d:upá caz îngropat în tęncuială sau aparent, iar pe verticală aparent sau în ghenă sanitară.
Apa caldă menajeră (a.c.m.) este preparată pe perioada rece a anului de centrala tęrmică prin intermediul
boilerului de producere a.c.m. cu dublă serpentină B:500 L.



Pe perioada caldă a anului, a.c.m. este preparatá dę un sistem solaľ format din 4 panouri solare cu tuburi
vidate (montate pe clădire), conducta de distribuţie apă caldă menajeră de la panou, un modul (grup)
hidraulic solar (de pompare) şi boilerul cu dublă serpentină (500 L).
Pentru limitarea temperaturii de furnizare a a.c'm., boilerul este prevăzut cu vana termostata de reglaj
care |a tempeľatura de ó0'C întľerupe alimentarea cu agent termic de la centrala termică (cazan).
Instalaţii de çanalizare ape uzate menajere: La interior , reţeaua de canalizare este realizatá îngropat în
ghene sanitaľe sau, după caz, aparent.
Toate racordurile obiectelor sanitare (lavoare, spălătoaľe, duşuri) la conductele de scurgere sunt făcute
prin sifon iar Wc-urile şi pişoarele direct la coloană. Racordurile obiecteloľ sanitare sunt ficute aparent
sau mascat.

La exterioľ, ľeţeaua de canalizate este compusă din tubuľi de canalizate din PVC- kg, special destinate
instalaţiilor exterioare şi cămine de derivaţie şi vizitare a canalizáii.
Apele uzate męnajere (a.u'm.) se vor deversa la reţeaua publică đe canalizare de pompare pentru
hidrantii interior se face ingľopat (sub adancimea de inghet de 80...90cm) pana la intľaľea in clădire.In
situaţia alimentarii platformei pentru deşeuri ' se Va monta robinet in existentă pe partea sudica a
bulevardului, prin subtraversarea arterei.
Instalaţii termice: Pentru inca|zirea tuturor incaperiloľ se va folosi, sistemu1 de incalzire cu sistem de
inçalzirę prin radiaţie de pardoseala.
Distribuţia agentului termic se face cu două pompe (una pentru circulaţia agentului termic prin instalaţia
de încălzire şi una pentru circulaţia agentului termic prin serpentina primară a boilerului).
Agentul termic este pompat în instalaţie prin conductę PPR şi PPR-AL dę diferitę diametrę montate
îngľopat sau aparent.
Evacuarea aerului din instalaţie se facę automat prin aerisitoarele automate montate pe conducte.
Conductęle care traversează'pereţi şi plafoane sunt montate în ţevi de protecţie.
Centrala termica: Agentul termic de înçálzire este preparat într-un ansamblu đe 2 cęntra1e termice in
cascada (a cate 35 Kw), in condensatie, cu funcţionare pe combustibil gazos şi puterea termică nominală
totala ďe70 kW. Incăperile aferente centralelor termice Vor respecta cerinţele normativelor C.31, 113,
NTPEE 2008, dupá caz şi P118.
Centrala (cazanul) va ťr protejat la suprapręsiune cu două supape đe siguranţă, iar protecţialascăderea
presiunii agentului termic se asigură printľ- un pľesostat de minimă presiune.
Intľeg ansamblul instalaţiei de încălziľe este asigurat la suprapresiuni printľ-un sistem de expansiune
închis alcătuit dintr- un Vas de expansiune închis cu membrană şi două supape de siguranţă montate pe
conducta dę tur a cazanului cu membrană şi două supape de siguľanţă
Umplerea instalaţiei din centrală şi a celei intęľioare de încălzire se face de la
ľeţeaua interioară de apă rece.

Instalaţii electľice: Alimentarea cu energie electrică exterioaľe şi cămine de derivaţie si
vizitarc a cana|izáni
Apele uzatemenajere (a.u.m.) se Vor deversa la reţeaua publică d,e çaĺalizare existentă pe partea
sudica a Se Va realizaprinţ branşament de la reţeaua de distribuţie existenta in localitate.
Distribuţia energiei electricę in clădire se va face de la tabloul general amplasat la paľter. Circuitele



electrice se vor instala ingľopat sub tęncuiala. Dozęle de derivaţie vor fi de tipul doze centralizatoare in
care legaturile electrice se vor executa cu conectori de legătură. Circuitele electrice si coloanele de
alimentare sę vor executa cu cablu CYY-F. Sistemul de iluminat va fi cu led'
Puterea instalata electľica cca 26 kW
Iluminat de securitate: Iluminatul de siguľantă necęsar va fi:

o iluminat de securitate pentru intervenţii;
o iluminat de securitate pentru evacuare;
o iluminat de securitate pentru marcareahidranţiilor.

Toate traseele aferente sistemelor de iluminat de securitate se Voľ poza pe poduri de cabluri diferite de
cele prevăzute pentru instalaţia de fo4ă şi iluminat noľmal.
Conform Studiului privind utilizarea formelor de energie alternative, s-a pľopus amplasarea pe terasa
clădirii a unui system cu geneľator fotovoltaic on grid- auxiliary - pentru a produce aproximativI MWh]an Acesta este propus a fi format đin 25-Ż6 panouri a apľoximativ 8kWp, ţechipamentul
auxiliar si system de Íixaľe.

Constľucţii Anexe:
Sę voľ face două construcţii anexe pentru necesităţile clădirii grădiniţei. Acestea sunt Gospodăria
deşeuri şi o staţie de pompare cu rezervor de apă intangibil de 1,5 mc pentru hidranţii interiori.
Gospodăria de deşeuri va fi la o distanţă mai maľe de 10 metri de celelalte clădiri din zonă. Suprafa1a
construită va fi de 7 mp. Gospodăria de deşeuri va fi conenctată'Iaapă şi la canalizare pentru curáţarea
containereleor dę d'epozitare a deşeurilor. Gospodăria de đeşeuri va avea o supľafaţă corespunzătoare
pentru ventilarea naturală a spaţiului.

Amenajări Exteľioaľe:
Se propune amenajarea trotuarului de gaľdă a clădirii cât şi acces pietonal de la intrarea de pe teren până
Ia intrarea în gľădiniţă. Caľosabil va fi propus pentru accesul apľovizionării alimentelor cât şi pentru
maşinile de intervenţie.

Categoľia şi clasa de importantă
obiectul situaţiei existente, se încadreazáîn categoria de importanţă,,C'' (importanţă'normală) şi în
clasa de importanţă III (medie), conform legii nr. IO/ßş5 priviná calitatea în construc1ii şi aH'G'nĺ'1231/1 octombrie 2008, anexa 3, referitoare la aprobar.u uno. regulamente privind calitatea în
constructii.

3 ACTIVITĂŢILECONTRACTULUI

3.1 Precizari geneľale

VeľifÎcarea tehnică de calitate a pľoiecteloľ se face pentru cerinţele stabilite prin lege,
diferenţiat în funcţie de categoľia de impoľtantă a constľuctieĺ de cătľe specialişti veľificatori de
pľoiecte, atestati potľivit legii. Verifi carea |a cerinţa ''Rezistenţă şi stabilitate'' este obligatorie pentru
toate construcţiile, cu excepţia prevázută'la art. 2, alin.2 din Lege a ĺlr. 1OlI995. Se inteľzice utĺlizaľea
proiecteloľ tehnice şi a detalĺiloľ de execuţie, neverifÎcate.



Investitoľul poată apela la specĺaliştĺi verĺficatori de pľoiecte, atestaţi corespunzător, numai
în condiţiile precizăľĺi de cătľe pľoiectanţi în documentaţĺa tehnică elaboľată, a cerinţelor
fundamentale pe care proiectul trebuie să le îndeplinească.

În consecin1ă, în conformitate cu aľt. 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constľuctii
cu modificaľile şi completarile ulteľioaľe, Beneficĺarul aľe obligatia de a asĺguľa veľificarea
pľoiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati, astfel:

- Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, în ceea ce priveşte respectarezL
reglementărilor tehnice ľeferitoare la cerinte, se va face numai de către specialişti verificatori de
pľoiecte atestati, alţii decât specialiştii elaboratoľi ai pľoiectelor.

- Se interzice aplicarea proiectelor şi a detaliilor de executie neveriÍicate în conditiile alineatului
precedent.

- Proiectantul, pľopľietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul ľăspund,
potľivit legiio pentľu supunerea la veľificare a întreguluĺ pľoiect şi pentru modificăľile
efectuate fără acceptul veľificatoľului tehnic, dacă prin acestea Se aťecteazá calitatęa
construcţiei.

Prestatorul va asigura atingerea rezultatelor şi îndeplinirea obiectivelor contractului în termenele
prevăzute de acesta. Verificatorii de proiecte sunt atestaţi de MDLPA (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice Şi Administraţiei).

Verificatorului de proiect i se vor pune la dispoziţíe Proiectul Tehnic (PT) - inclusiv
documentaţia din fazęIe DTAC (documentaţie tehnică pentru obçinerea autoťrzaţiei de construire), CS
(caiete de sarcini), DE (detalii dę execuţie), elaborate de către proiectant vizänd obiectele de investiţii
incluse în Proiect. În faza de asistentă tęhnică pe parcursul executiei, dispozitiile de şantier privind
modiÍicarea unor soluţii prevázute în proiect vor fi vizate de verificatorul de pľoiect.

Specialiştii vęrificatori de proiect vor utiliza Proiectul Tehnic (PT) doar în scopul solicitat şi cu
păstrarea confi denţialităţii.

3.2 ACT1VITATEA 1 - Elaboraľea refeľatelor de veľificare |a Íaza de pľoiect tehnic de
execuţie

Această activitate se ręferă la veriÍicarea documentatiiloľ tehnice đe |a faza proiect tehnic şi detalii
de execuţie:

a) Proiect Tehnic de execuţie (PTh) _ parte scrisă, parte desenată şi detalii de execuţie (DE),
elaborat elaboľată în conformitate cu Anexa 10 din HGR nľ.90712016

b) Documentaţię Tehnică pentru autoizarea execuţiei lucrărilor de construire (DTAC/PAC)
elaborată în conformitate cu Anexa 9 din HGR nr.9O7l2OI6

Toate documentaţiile elaborate în cadrul contractului de proiectare şi asistenţă tehnică din
paľteaproiectantului vor fi denumite în mod colectiv ''Documentaţia de Pľoiectare''.

o Achizitoľul va pune la dispozĺţia verificatorul de proiect Documentaţia de proiectare (un
exemplar original) aşa cum a fost elaborată de către proiectant incllzänd, memorii de specia1itate,
caiete de sarcini, breviare de calcul' păţi desenate' studii de teren, liste de c,antitáţi, etc. vizänd
obiectele de investi1ii incluse în Proiect.



o Verificatoľul de pľoiecte în calitate de Pľestatoľ' arę următoarele atribuţii potrivit
domeniului/ domeniilor şi/sau subdomeniului/subdomeniilor de constructii şi/sau
specialitĺ1ii/specialităţilor pentru instalaţiile aťeľęnte construcţiilor pentru caÍę afost atestat:
a) verifică :

- pľoiectul tehnic de execuţie elaboľat conform Anexei nĺ. 10 din HGR nr.907l20l6. ľespectiv:
piesele scrise - memoriu tehnic, breviar de calcul, caietlcaiete de sarcini, instructiuni tehnice
de executie şi/sau exploatare, progĺamul de control al calitătii executiei lucľărilor de
construcţii şi piesele desenate;

' documentaţia tehnică pentru autonzarca execuţiei lucrărilor de construire, elaborata conťorm
Anexa 9 din HGR nr.90712016;

- documentele tehnice întocmite de către pľoiectant în perioada de asistenţă tehnică asiguľată
pe tot parcursul execuţiei lucrărilor;

b) va anaŢiza minim, în cadrul procedurii de veriÍicare a proiectelor:
- dacá documentaţia conţine toate piesele scrise şi desenate ale proiectului;
- dacă piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate ;_ dacă documentaţia îndeplineşte criteriile de satisfacęre a cerinţeloľ esenţiale de calitate;
- dacă documentaţia respectă prevederile reglementărilor tehnice aplicabile proiectului, valabile

la d'ata verificării;

c) conform prevederilor referitoare la activitatea de verificare a pľoiecteloľ în vigoare' are obligaţia
ca, în cadrul verif,rcăľilor pe caľe le ęfectuęază", să'urmăľească:

- datele privitoare la condi1iile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologică;
- modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele prevăzute de

lege, în funcţie de categoria de importanţa a construcţiei, pe toată durat a đe viată' a
construcţiilor, inclusiv în faza de post-utilizare.

o În teľmen de maxim 15 zile lucrătoaľe de la primirea Documentaţiei de proiectare,
VerifÎcatoľuVPrestatoľul va înaĺnta Acizitoľului un rapoľt de verĺficaľe care va cuprinde
observaţiile, recomandările, completările şi alte elemente consideratę necesare pentru ca acesta să
poată atestata, prin semnarea şi ştampilarea documentaţiei, faptul că aceasta este corespunzătoare din
punct de vedeľe al cerinţeloľ stabilite în lege, valabile la d,ata efectuării vęrificării de calitate a
documentaţiei de proiectare primită.

o Raportul de veriťrcaľe se va transmite Pľoiectantului, pľin gľija Achĺzitorului, care va
completa si va integra eventualele obseľvaţii într-un termen menţionat dę cătrę aceasta (Achizitor).
VerificatoruI va furniza proiectantului toate clariťrcările necesaľe referitoare ia raportul de veriťrcare'

Raportul de verĺficaľe va conţine minim:

' Lista documenteloľ în original analizate se Vor menţiona titlul documentului,
elaborator, data elaborării;

' Identificaľea problemeloľ existente şi potenţiale care rezultá din documentaţia verificată şi
caľe pot afecta implementarea proiectului;

' Constatările vęrificatorului de pľoiecte documentaţia scrisă şi desęnată: gľad de
completitudine, cu specificaľea ęlementeloľ lipsă, ďupá caz;

' Concluzii şi recomandări ale Verificatorului privitoare la documentaţia tehnică primită;
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o Pe parcursul verificării documęntaţiilor de proiectare, Verificatorul va semnala Achizitorului
şi implicit proiectantului, problemele identificate şi/sau nęconformită1i cu prevederile legale în vigoare
din documentaţie, astfel încât în cel mai scurt timp posibil, proiectanťu1 să poată aduce
modi fi căril e/compl etăril e neces are la do cumentaţi a existentă.

o În termen de maxĺm 10 zile lucľătoaľe de la transmiteľea de către proiectant a
documentaţieĺ tehnice revizuite conform celor consemnate în raportul de verificare, Yeľificatoľul va
emite ľeferatul de veľificaľe şi documentatia de pľoiectare semnată şi ştampilatăo confirmând
astfel că aceasta este corespunzátoarę din punct de vederę al ceľinţelor stabilite în lege, valabile la
data efectuării verificării.

In cazul în care documentaţia corespunde exigenţeloľ de veľifÎcare, refeľatul de veľificare
se va emite în teľmen de 5 zile lucľătoaľe de la întocmiľea ľaportului de verificaľe.

Refeľatul de veľificare va conţine minim:

'Informatii despre obiectivul al carui pľoiect a fost verificat (amplasament' proiectant
general, proiectant de specialitate, benefi ciar) ;

. Modalitatea in care a fost verificata documentatia;

. Note de intalniľe cu Pľoiectantul;

' Modul in care au fost indeplinite observatiile din Raportul de veriÍicare;
o În cazul în care Pľoiectantul nu a ľevizuit documentaţia tehnică conform celor

consemnate în raporľul de verificare, dacă este cazul, Verificatoľul nu este obligat să emită referatul
de verificare şi va notifica Achizitoľului şi va ľetransmite acestuia, documentatĺa tehnĺcă
completă, cu indicaľea motivelor de ľespingeľe.

o Ulterior' pľocedura de veľificaľe în vederea ęmiterii referatului de veriÍicare se reia, astfel
încât Verificatorul să poată emite ręferatul de verificare şi să tľansmită documentaţia semnată şi
ştampilată, confirmând astfel că aceasta este corespunzátoare din punct de vedere al cerinţelor
stabilite în lege, valabile la data efectuării verificării.

J.J ACTIVITATEA 2 - Elaboľaľea ľefeľateloľ de verificaľe |a faza de asistentă tehnică din
paľtea proiectantului

Verificatorul de proiecte arę următoarele atľibuţii potrivit domęniului/ domeniilor şi/sau
subdomeniului/ subdomeniilor de construcţii şi/sau specialităţii/specialităţilor pentru instalaţiile aferente
construcţiilor pentru caÎe a fost atestat:

a) veriÍică documentele tehnice întocmite, după. caz, pe parcursul execuţiei lucrărilor, de cătľe
proiectant/pľoiectanţi, la solicitarea scrisa a Achizitorului;

b) semnează şi ştampilęază documentaţiile verificate dacă acestęa sunt corespunzătoare din punct
de vedere al cerinţeloľ stabilite în lege.

Î'' ceeu ce pľiveşte pľocedurile de verifÎcare in peľĺoada de asistenţă tehnică asiguľată de
pľoiectant, veľificatoľul de pľoĺect va ľespecta prevedeľile uľmătoarelor acte normative:



- Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiecteloľ' experti zaręa tęIlnică" a
execuţiei lucrărilor şi a construcţiiloľ, precum şi verificarea calită1ii lucrărilor executate, din
13.09.2018 - Anexa la Hotăľâľea Guvemuluinr.742l2OI8;

- Legea nr- I0lI995 privind calitatęa in constructii cu modificarile şi completarile ulterioare.
o În perioada de asistenţă tehnică asigurată dę Proiectant, Verificatorul va asiguľa veľificaľea

eventualelor modificărĺ aduse proiectului, prin elaboľarea referatului de veľificaľe în termen de
maxim 5 zile lucľătoaľe de la înaintaľea documentelor tehnice (dispozitia de santier, memoriu
sinteti c/j ustificativ, etc).

o In cazul in caľe nu este de acoľd cu modiÍicarile propuse de Proiectant, verificatorul de pľoiect
nu este obligat sa intocmeasca ľeferatul de verificare daľ, in termen de 3 zile va intocmi un ľapoľt de
veriÍicaľe cate va cuprinde observaţiile, recomandările, completările şi alte elemente consideľate
necesaľe pentru ca aceste documente să poată fi aplicate.

Raportul de verificaľe caĺe va fi transmis Proiectantului, prin gnja Achizitorului si va contine
minim:

o Lista documenteloľ în original analizate Sę Vor menţiona titlul documentului,
elaborator, data elaborării;

o Identificarea problemelor existente şi potenţiale care rezultă" din documentaţia verificată
şi care pot afecta implementarea proiectului;

o Constatările verificatorului de proiecte, grad de completitudine, cu speciÍicarea
elementelor lipsă, ďupă" caz;

' Concluzii şi recomandări ale Verificatorului privitoare la docum entaţiatehnică primită;
Proiectantul va reface documentatia conform recomandarile Verificatorului, si procedura de verificarę so
va relua.

Verificatorul de proiect va informa pľoiectantul şi beneficiarul cu privire la orice aspect de
neconformitate cu pľevederile legale în vigoare a documentaţiei supuse analizei sa1e.Verificatorul de
pľoiect trebuie să fie independent faţádeproiectant'

În finalul perioadei de execuţie a lucrărilor, Verificatorul va elabora un Raport de activitate cu
privire la activită1i|ę realizate în acęastă perioađă şi va cuprinde activitat ea realizatá. livrabilele realizate,
experţii implicaţi, aspecte critice' concluzii, ľecomandări' Formatul şi conţinutulRaportului de activitate
trimestrial va fi agľeat cu Achizitorul imediat după emiterea oľdinului de începere a lucľărilor.

3.4 Legislatia aplicabila

Activităţile Vor respecta prevederile ľeferito are la activitatea de veriÍicare a proiectelor în vigoare cu
modifi cările şi completările ulterioare:

' LEGEA nr. I0lI995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr.765 din 30.1 I.2016;

' H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a
proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrăľilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea
calităţii lucľăriloľ executate, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nĺ.
286l Ţ1 .I2.I995, modiÍicat de HG nt.7 42l2OI8.
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ORDINUL nr- 226412018 pentru aprobaľea Procedurii privind atestarea verificatorilor de
proiecte şi a expeţilor tehnici în constructii, publicat în Monitoru1 oficial al României, Partea I.
nr. 240119.03.2018;

LEGEA nr. 20012004 pľivind ľecunoaşterea diplomeloľ şi calificărilor profesionale pentru
profesiile ľeglementate dĺn România, cu modificarile si completărĺle

4 RAPoRTARE/ LIVRÂBILE

Documentele solicitate la acest capitolvor Íi interpretate çaręzulatę ale contľactului:
Rapoartele de veriÍicare se vor preda în 2 exemplare originale si 1 exemplar format electronic (scanat
color).
Referatele dę verificare Se vor preda în 4 exemplaľe originale pentru fiecare cerinta si cate 1 exemplaľ in
format electronic (scanat color)

Termenele de pľedare menţionate în tabelul de mai sus se referă la livrabile complete conform
prevederilor legale, livrabile elaborate în limba română' şi nu includ perioadele de verificare de către
Achizitor, completarelrevizuire, dacă este cazul, şi recepţie

Verificatorul va furniza un raport de activitate aferent Activităţii 1 şi un raport de activitate la
sfârşitul perioadei de asistenţă tehnică a proiectantului/de execuţie a lucrărilor, aferente Activitáţii 2.

Nr.
cľt. Denumire lĺvrabil Data de pľedaľe

1 Raport de verificare (activitatea 1) 15 zile lucrătoare de
documentaţiei tehníce

Ia primirea

2 Referate de verificare (activitatea 1) 10 zile lucrătoare de la primirea
documentaţiei tehnice revizuite (finale),
respectiv, 5 zlle lucrătoarę đe Ia
întocmirea rapoľtului de veriťtcare a
documentaţiei ini1iale (nerevizuite)

Raport de activitate (activitatea 1) 5 zilę lucrătoare de Ia ťlnalizarea
Activităţii 1

J Refeĺate de verificar e (activitatea 2) 5 zlle lucrătoare de la primirea
documentaţiei tehnice/documentatia
tehnica revtzuita

4 Raport de verificar e (activitatea 2) 3 zíIę lucrătoare de
documentaţiei tehnice

la primirea

5 Raport de activitate pentru sęrviciile prestate în
perioada de asistenţă tehnică din partea
proiectantului / execuţie a lucrărilor (activitatea
2)

5 z1lę lucrătoare de la la sfârşitul perioadei
dę asistenţă tehnică a proiectantului/de
execuţie a lucrărilor, Activitatea 2
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Rapoaľtele de activitate menţionate mai sus tľębuię redactate în limba română şi transmise în
2 exemplare, în maxim 5 z1le lucrătoare de la finalizaręa Activităţii 1, respectiv de la finalizarea
Activităţii 2.

Achizitorul aľe dreptul să formuleze observaţii/obiecţiuni la raportul de activitatę si să î1
aprobe sau nu în termen de maxim I0 zile lucrătoare de la data primirii.

Raportul de activitate va contine informaţii cu privire la serviciile prestate în conformitate cu
propunerea tęhnică, financiară şi caietul de sarcini.

Rapoaľtele de activitate voľ prezenta:
o Activităţilerealizate în cursul perioadei de raportare;
o DiÍicultăţile întâmpinate în cursul perioadei de ľapoľtare şi soluţiile propuse pentru a depăşi

respectivele dificultă1i;
o Peľsonalul caľe a prestat serviciile;
o Progľesul Íinanciar

5 FACILITATE SUPORT

5.1 Facilitatĺ ĺn saľcina prestatorului

Prestatorul va fi răspunzátor pentru suporťul şi dotările care sunt necesare în îndeplinirea
saľcinilor prevázute în contract. În particular, Prestatorul va fi obligat ca parte integrantă a contractului
să asigure următoarele:

o Calculatoare, telefoane' cameră foto, echipamente de multiplicare documente' alte facilităţi şi
echipamente dę birotică pentru buna desfasurare a activitatiloľ contľactului;

o Asigurarea consumabileloľ necesare derulării activităţilor de birou, în bune condi1ii;
o Asigurarea cheltuielilor aferente comunicării (poştă, telefon, etc.)

' Asigurarea de servicii de sęcretariat şi' dacă este necesar' de traducere în limba română;
o Asigurarea costurilor aferente multiplicării şi imprimării documentelor;
o Facilităţi de transport adecvate pentru deplasaľi la sediul AC sau în teľen;
o orice alte dotări necesaľe pentru îndeplinirea saľcinilor prevázuteîn pľezentul Caiet de sarcini.

De asemenea, Prestatorul va trebui să asigure flux de numeraľ pentru a asigura plata faĺa
intarzien a personalului sau.

Se consideľă că în tarifele sale, ofertantul a inclus toate costurile pentru echipamente şi suport şi
toate cheltuięlile asociate, cum ar ťt cazate, transport intern şi intemaţional şi orice alte cheltuieli
necesaľe personalului propus.

5.2 FACILITATIPUSE LADISPOZTTIAPRESTATORULUI

Achizitorul pune la dispoziţia Prestatorului pľin intermediul Proiectantului toate
infoľmaţiile disponibile pentľu obţineľea rezultateloľ aşteptate.

Achizitorul va pune la đispozitia Prestatorului, următoarelor documente:
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o Documentatía tehnica privind pľoiectul tehnic de executie completa (piese scrise si piese
desenate)

o Documentatia tehnica pentru autonzatęa exęcutie lucraľiloľ (piese scrise si piese
deesenate)

o Toate documentele solicitate de verificator pentru clariÍicarea unor aspecte

Verificatorul are responsabilitatea de a solicita Proiectantului, într-un termen ľezonabil,
documęnte şi date clare, precizänd data Ia care este nevoie de acęste informaţii, astfel ca Proiectul să
poată continua conform calendarului stabilit.

6 EXPERTI

Prestatorul are qbligaţia să asiguľe peľsonal caliťrcat în număr suficient pentru acoperirea tutuľor
exigentelor contractului de lucrari.

Componenţa eohipei de proiect a Prestatorului, rolurile şi responsabilită1ile pentru fiecare
membru al echipei vor fi aprobate de Achizitor în etapa de iniţiere a proiectului.

7 EXIGENTE DE VERIFICARE

Pentru indeplinirga cerinţelor legale de verificare, ofertantul va propune o listă de de specialisti
atestati ca veriÍicatori în conformitatę cu prevederile Procedurii privind atestarea verificatorilor de
proiecte şi a expeţilor tehnici în construcţii aprobată prin ordin al Ministrului MDRAP rr.2264 din
28.02'2018 atestaţi pe următorele domenii/subdomenii în construcţii şi specialită1i pentru instalaţiile
aferente construcţiilor:

./ Exigentele de veľificaľe conform HG 2264/2018z

o Pentru constľuctĺi si arhitectuľa
- rezistenta:

A1 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din beton, beton
armat, zidáťre, lemn pentru construcţii

- arhitectura:
B1 - siguranţa în exploatare pentru construcţii:
C - securitate |a incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în toate

specialită1i1e;

D - igienă, sănătate şi mediu înconjurătoľ pentru toate domeniile;
E - economie de eneľgie prin lzolare termică corespunzătoare construcţiiloľ şi instalaţiilor din

construcţii pentru toate domeniile;
F - protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile;
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- instalatii:
Iint - instalaţii afeľente clădirilor, care cuprind:
- instalaţii de apă şi caĺalizare;
- instalaţii de stingere a incendiilor;
- instalaţii dę încălzirę, ventilare, cIimatizare. condiçionare a aerului;
Ie - instalaţii electľicę afęrentę construcţiilor' care cuprind:
- instalaţii electrice interioare/exterioaľe, inclusivpentru curenţi slabi;
- instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice;
- instalaţii de automatizare şi semnalizaľe;
- instalaţii de detectare' semnalizare şi alaľmare incendií;
- instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor;
- instalaţii alimentare cu energie electrică pentru autoturisme;
Se - sisteme exterioare:
- sisteme de canalizare;
- sisteme de alimentare cu apă şi stingere a incendiilor;
- ľeţele termice;
Vor fi prezentate atestate pentru demonstľarea calitatii solicitate.Documentele justificative pentru

verificatori de proiecte(certificatul de atestare,legitimatia)trebuie sa Íie valabile la ďata ofertarii,precum
si pe toata duľata contractului. !

8 ATRIBUTII SI RASPUNDERI

In sensul RegulamentuluÍ privind veľfficaľea sí expeľtizaľea tehnică a proiectelor, expeľtizaľea
tehnică a execuţíeí lucľărílor sí a construcţíilor, precum şi verificarea calitä1ĺi lucrărilor exęcutate din
13.09.2018 apľobat prin Hotărâľea Guveľnului nr.74212018 care modifica Hotărâľea Guveľnului nľ.
925t1995:

"veľĺÍicatoľul de proiecte ęste un specialist cu activitate în constľucţii atestąt în unttĺ sau mai
multe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităyi pentru instalaţiiĺe aferente constrttcţiilor, care
efectuează verificaľea proiectelor în ceea ce priveşte ľespectaľea reglementăriloľ tehnice şi cerinţelor
fundamentale aplicabile prevăzute de lege"

(1) În conformitate cu prevederile alin(l) şi (2) ale art.5 din oľdinul nľ. 2264 din
28.02.2018 pentru aprobarea Procedurii pľĺvind atestarea veľificatoriloľ de proiecte şi a expeľţiloľ
tehnici în constľucţĺi , verĺfĺcatorul de pľoiecte desfăşoaľă activĺtăţĺ intelectuale specifice
domeniului/domeniiloľ, respectiv subdomeniului/subdomeniilor de construcţii în cate a fost atestat şi
atribuţii în respectarea legilor şi actelor normative susecvente acesteia, pręcum şi a ľeglementăriloľ
tehnice aplicabile.

În acest sens, verificatorul de proiecte :

- ľăspune în solidaľ cu proĺectantul în ccece priveşte asigurarea níveiului de calitate
corespunzător cerinţelor proiectului pe care î1 verifică;
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- ľăspunde pentru realitatea, coľectitudinea şi completitudinea dateloľ şi a informaţiilor
înscrise în documentęle semnate si stampilate;

Q) În confoľmitate cu pręvederile Cap.2 din cadru| ,,R.egulamentuluí pľívind veľíJicarea şi
expeľtizaľea tehnică a pľoíectelor, expeľtix,aľea tehnică a executiei lucľărilor şi a constľuctiílor,
pľecum şí veľíJicaľea calitătii lucrărilor executate" aprobat de HGR nľ.742l2018 care modifica
regulamentul aprobat prin H.G.R nr' 925 din20 noiembrie 1995, specifice actívităţilor ce urmează a
ťĺ ręalizatę' verificatoľul de pľoiecte îndepľneşte, în conditiile legii, următoarele atribuţii:

a) verifica documentatia tehnică de proiectare necesară obţinerii aúonzaţiei de construire,
respectiv pľoiectul pentru autoizaręa lucrărilor de construire

b) verif,rca documentatiile tehnice şi detaliile de executie sub formă de planşe' breviaľe de calcul,
caiete de saľcini, programul de control at calităţii executiei lucrărilor de constructii necesare
pentru constatarea respectării cerinteloľ impuse de lege;

c) veriÍica si tehnica adocumentatia ferenta pľoiectelor întocmite în urma unoľ rapoarte de
expertiză, tehnică de calitate, după însuşirea acestora de către respectivii experti, în vederea
conÍirmării că proiectele ľespectă ansamblul cerintelor stabilite de lege/

d) veľifică documentele tehnice întocmite, după' caz, pe parcursul execuţiei lucrărilor, de către
pľoiectant / proiectanţi, cu acordul scris al investitorului /proprietarului/ beneficiarului /
administľatorului (dispoziţii đe şantier, memorii justificative/sintetice' etc.)

e) întocmeşte, respectiv semnează şi ştampilează, ľeferatul de verificare a proiectului care
cuprinde, printre altele' date şi informatii referitoare la ľespectarea/nerespectarea, dupá caz, a
regl ementărilor tehnice şi asi gurarea cerinteloľ fu ndamęntal e apli cabil e ;

Đ veriÍică' pentru toate tipurile de obiective de investiţii şi exprimă coľespunzător în refeľatul de
verificare a proiectului, concordanta dintrę soluţia tehnică descrisă în memoriile tehnice pe
specialităçi, tehnologia de executię propusă pentru realizarea obiectivului de investiţii şi
caietele de saľcini coľespunzătoare

g) semnează şi ştampilează piesele scrise şi desenatę numai în conditiilę în caľe documentatia tľansmisă
de investitor este corespuruátoarę din punct de vedere al cerinteloľ stabilite în lege:

h) efectuează veriťrcăľi numai pentru cerintele şi în specialită1ile în care a fost atestat;

i) în cadrul vęľiťrcăriloľ pe care le efectuează, urmăreşte datelę privitoare la conditiile specifice de
amplasament şi condi1iile de exploatare tehnologică şi modul de ľespectaľe a ľeglementărilor tehnice în
vigoaľe, referitoľ la cerintele prevázlte de lege, în fi'nctie de categoria de importantă a constructiei, pe
toată durata de viată a constructiilor, inclusiv înfazade postutilizare;

(3) În conformitate cu pľevedeľile art. 13 alin. (1), coroborate cu art. 26 alin. (1) şi aľt. 30 din
Legea nľ. 10/1995, ľepubiicată, cu completările ulterioare, potrivit domeniului/domeniilor şi/sau
subdomeniului/subdomeniilor de constructii şi/sau specialităçii/specialităţiloľ pentru instalatiile
aferente constructiiloľ pentru caÎę a fost atęstat:

a) veľificatoľul de pľoiecte nu poate veľifica, semna şi ştampila pľoiectuVproiectele
întocmite de el, proiectul/proiectele Ia a cáror elaborare a participat sau pľoiectul/proiectele
pentru care' în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat ľaportul de expeľtiză tehnică;

15



b) specialiştii verificatoľi de proiecte atestati răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea
ce priveşte asiguraľea nivelului de calitate corespunzător cęľintelor pľoiectului.

c) proiectantul, specĺalistul veľificator de proĺecte atestat, fabricanţii şí fumizoľii dę materiale
şi produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia autoťrzat,
dirigintele de şantier autonzat, expertul tehnic atestat ľăspund potľivit obligaţĺĺloľ ce le
ľevin pentľu viciile ascunse ale constľucţiei, ĺvite într-un ĺnterval de 10 ani de la ľeceptia
lucrăľiĺ, precum şi după împliniľea acestui teľmen, pe toată duľata de existentă a
constructiei, pentru vicĺile structuľiĺ de rezistentá rezu|tate din neľespectarea noľmeloľ
de proiectare şi de executie în vigoare la data ľealizăľii ei.

d) specialiştii verificatori de proiecte atestaţi efectuează veľificaľea, din punct de vedere tehnic,
a unei documentatii tehnice/proiect numai pentru domeniuVdomeniile şi/sau
subdomeniuVsubdomeniile de construcţii şi/sau specialitatea/specialită1ile pentru instalaţiile
aferente constructiilor, corespunzător cerintei/cerintelor fundamentale pentru care a fost atestat.

9 LOGISTICA SI POGRAMAREA

9.1 DATA DE INCEPERE A SERVICilLOR

Prestaręa Serviciilor va demara după emiterea de către Achizitor a unui ordin de Începere a
serviciilor prin care va comunica Prestatorului data de început a Contractului.

ordinul de Începere a Serviciiloľ va fi emis în termęn de maxim 5 z]le de la incheierea
Contractului , peľioada in care Prestatorul vaptezentaAchizitorului dovada încheierii poliţei/po1iţelor de
asiguraľe şi ale plăţilor periodice ale primelor de asiguraľe füră'întärziere, oricând i se va solicita de către
Achizitor, acoperitoare pentru toate asigurariile si garantiile solicitate prin contľact sau obligatorii pentru
verificatorii atestati conform legilor in vigoare, in scopul acoperiľii riscului profesional
9.2 DURATA CONTRACTULU SI DE PRESTARE A SERVICIILOR

Durata cumulata a contractului acoperă prestaţiile dę veriÍicare atestata in perioada de
reahzarea a documenatiilor tehnice de proiectare, execuţia lucrarilor şi cuprĺnde peľĺoada de la data
pľimiľĺi de cătľe Contľactant a Documentaţĺei tehnice şi până la încheĺeľea pľocesului verbal de
recepţie la teľminaľea lucrăriloľ.

Durata de pľestare a serviciiloľ
Pentľu Actĺvitatea 1 _ elaborare proiect tehnic

' Durata de prestare a serviciilor este de la data primirii Documentaţiei tehnice supusă veriťrcării şi
päná|a data ľecepţiei raportului đe activitate.

Pentľu Activitatea 2- perioada de asistenţa tehnica proiectant/executie a lucrarilor

' Duľata de prestare a serviciilor este de la data din ordinul de incepere a serviciilor pentru
vęľificare tehnica si se incheię la data semnarii fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor.

Prestatorul are obligaţia de a-şi adapta programul' în funcţie de progresul activitatilor finantate
prin acest Proiect şi în consecintă în functie de tipul de servicii prestate.
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In cazul în care de comun acord Păţile agreează" extinderęa duratei contractului atunci Achizitorul
va propune încheięrea unui act adi1ional la contractul de servicii, fara suplimentarea valorii contractualę.

Pe perioada de derulare a contractului, prestarea serviciilor poate fi suspendata in functie de erorile
constatate in prezentul contract sau pe perioada emiteľii Autorizatiei de construire in cadrul contľactului
de proiectare si executie, prin ordin de sistare si ordin de reluare a prestarii serviciilor ęmisę dę
Achizitor.

Perioada de prestare a serviciilor nu include perioadele de suspendare.

In situatia unoľ eventualę modificari ale perioadei de implementare a proiectului, se poate
modiÍica coľespunzator si durata contľactului de servicii, faru a se modifica pľetul contractului.

Activităţile contractului pot varia pe durata acestuia, acest aspect tľebuind să Íie luat în considerare
de catre prestator în alocarea personalului şi pentru a asiguľa conformitatea cu obięctivele stabilite în
caietul de saľcini.

10 CERINŢE DE oFERTARE

10.1 Elaboľarea pľopunerii tehnice

ofertantul va elabora Propunerea Tehnică in conťormitatę cu cerinţele prevázute în prezentul
Caiet de Sarcini. Informaţiile din Propunerea Tehnică trebuie să permitď identificarea cu usurin!á a
coľespondentei cu cerinţele impuse în Caiętul de Sarcini.

Cerinţele cuprinse in Caietul dę Saľcini sunt considerate minimale, iar nerespectaľea sau
neîndeplinirea acestora va conduce la ľespingerea ofertei.

In cadrul Propunerii Tehnice' ofertanţii Vor prezenta minim următoareie informaţii:
o Documente de caliÍicaĺe a veriÍicatorilor de proiect la exigentele de calitate solicitate in

prezentul caiet de sarcini. In çazul in care ofertantul nu poate demonstra asigurarea
exigentelor de calitatę a verificatorilor de proiect atestati ofeľta va fi respinsa.

o Declaratie privind ľespectarea obligatiilor ľeievante din domeniile mediului, social si al
ľelatiilor de munca (Formular rff. 4)

Documentatia va fi elaborata in limba romana' editata cu caractęre diacritice si va avea paginile
numerotate. La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturoľ documentelor, prestatorul aľe obligatia de
a aplica /respecta toate actele normative si pľescriptiile tehnice in vigoare,aplicabile specificului
contractului care face obiectul pľezentei proceđuľi.

Verificatorul de proiecte aľe obligatia de a semna si stampila pe fiecare pagina in sectiunile din
proiect (parte scrisa si/sau perte desenata), acest lucru fiind obligatoriu prin lege.

10.2 Elaboľarea oferteifinanciaľe

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta care reprezinta elementul principal al
propunerii financiare. Lipsa formularului de oferta ,reprezinta lipsa ofertei,respectiv lipsa actului juridic
de angajare in contľact.
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Se va ptezenta un centralizator de preturi ce va contine detalierea elementelor de cost ce
fotmeaza propunerea financiara, respectiv valoarea sęrviciilor de veriÍicar e la fazade pľoiectaľe, la caľe
se adauga valoarea serviciilor de verificare Ia faza de asistenta tehnica pe perioada dę executie a
lucrarilor (eventuale modificari de solutie prin dispozitii de santier care vor apaţęa in perioada de
ęxecutie a lucrarilor).

11 RECEPTIA SERVICIILOR

Receptia serviciilor de verificaľe tehnica se va realiza in uľma predarii urmatoareloľ elementę:

-> Rapoartele de verificare se Vor pľeda in 2 exemplare originale şi un exemplar in foľmat
electronic(scanat color) ;

-__) Referatele de verificaľe se vor preda in 4 exemplare originale şi un exemplar in format
elęctronic (scanat color ).

_--+ Rapoartele de activitate se vor preda in 2 exemplaľe originale şi un exemplar in format
electronic (scanat color ).

12 MODALITATEA DE PLATA

Plata preţului contractului se va efectua, după cum urmęazá:
a) Plata aferentă sęrviciiloľ prestate în perioada de elaboraľe şi finalizare a Documentaţiei de

proiectare, plată, care se Va efectua pe baza recepţiei raportului de activitate, inclusiv a
rapoarteloľ de verificare şi a referatelor de verificare pentru faza deproiect tehnic de execuţie.

Fáră' a limita dreptul ofertanţiloľ de a evalua serviciile şi a elaboľa propunerea financiară pentru
livĺabile, Achizitor precizeazá că plăçile aferente livrabileloľ principale aferente Activităţii 1, după
ľecepţia acestoľa, vor fi de maxim 1OYo đínvaloarea totală a propunerii financiare;

b) Plata aferentă serviciilor prestate în perioada de derulare a lucrărilor/asistenţă tehnică din
partea proiectantului, plată care Se va efectua pe baza recepţiei raportului de activitate
întocmit la finalul Activităţii 2, în funcţie de serviciile şi đe expeţii implicaţi în rea|tzaręa
activităţilor panala maxim 3Oo/o dţnvaloaľea totală a propunerii financiare.

Achizitor se angajează să efectueze plata Preţului Contractului către Pľestator in maxim 30 zile
de la acceptaľea facturii (în conformitate cu prevederile art. 6 lit.c) đin Legea 72/2OI3., exclusiv sub
condiçia îndeplinirii de către acesta în mod corespunzător a obligaţiilor contractuale, acceptate prin
aprobarea rapoaľtelor corespunzătoaľe,de cătľe Achizitor.

Factura se va emite după semnaľea de către Achizitor a pľocesului verbal de recepţie a raportului
de activitate solicitat in cadrul Activitatii 1 ľespectiv, de la Semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucraľilor fara obiectiuni si predarea documentatiei ,,as build''.

Factura va fi însoţită de un exemplar din procesul verbal de recepţie semnat de reprezentanţii
Achizitorului.
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13 MONITORIZAREA CONTRACTULUI

Derularea contractului va fi monitorizată dę Achizitor.

Indi catorii cheie p entru monitori zarea activită1ii Vęri ťr catorului sunt :

' Finalizarea activităţiloľ cęrutę în pľezentul caiet de sarcini confoľm calendarului 1a
momentul semnării contractului / acteloľ adi1ionale;

' Aprobarea tuturor rapoartelor conform calęndarului la momentul selrrnării contractului /
actelor adilionale.

Achizitorul este responsabil pentru derulaľea procedurii de atribuire a Contractului,
monitoľizaľea execuţiei Contľactului' conform Contľactului şi a P1anului de lucru al activitătilor
acceptat, prin desemnaľea unui Responsabil de Contract'

Responsabilul de Contĺact va asiguľa comunicarea peľÍnanentă cu echipa Verificatorului, va
ţine evidenţa tuturoľ documentelor referitoaľe la derularea Contractului, monitori ZaÍęa peÍmanentă şi
evaluaręa periodică a gľadului de îndeplinire a obiectivelor Contľactului.

VeríÍicatorul este responsabil pentru execuţia la timp a tuťuror activităţilor prevăzute, pentru
ob1ineľea ľezultatelor stabilite pńn Caietul de Sarcini şi pentru întľeaga cooľdonare a activităţilor care
fac obiectul Contractului.

Verificatorul va elaboľa rapoarte de activitate cu privire la activitáçile rea|izate în perioada de
ľaportaľe.

Formatul şi conţinutul Raportului de activitate va fi agľeat cu Achizitorul imediat după
emiterea oľdinului de începere a lucrărilor.

Toate documentele elaborate trebuie să fie anexate la ľapoartele de activitate.

Achizitorul şi VeriÍicatorul îşi traĺlsmit ľecipľoc notiÍicări de îndată ce una dintľe pă4i devine
conştientă de apari1ia în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situaţii care arputea:

' să conducă la modiÍicarea Planului de lucru al activită1ilor acceptat

o să afectęze scopul şi sfeľa de cuprindeľe a serviciiloľ

' să afęcteze activitatea Achizitorului sau a altor factori inteľesaţi identiťrcaţi în legăťură
cuserviciile incluse în scopul Caietului de Saľcini.

Toatę notificările pe perioađa derulării activită1ilor în Contľact sunt analizate în cadrul
şedinţelor de monitoľizaÍe aprogľesului activităţiloľ în cadrul Contľactului.

Documentaţii predate în termenul agreat _ documęntaţiile voľ fi pľedate conform termeneloĺ
specificate în prezentul Caiet de sarcini.

lntocmit Manager Prqiect

Radu Marian Tudoľan Valentin
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