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CAIET DE SARCINI

Privind achiziţia serviciilor de elaborare

a studiilor de teren: Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, a Documentaţiei pentru
obţinerea avizelor/acordurilor si a Studiului de Fezabilitate, , pentru obiectivul de
investiţie: "EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
CARTIER BORA”.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire şi constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu, specificaţii tehnice şi totodată indicaţii
privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât, potenţialii furnizori ai soluției, să
elaboreze propunerea tehnică.

Cerinţele impuse vorfi considerate ca fiind minimale şi obligatorii .

În acest sens orice ofertă tehnică prezentată, care se abate de la prevederile Caietului
de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini.
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1. Introducere
Această secţiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza

cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică şi Propunerea Financiară)
pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, UAT Municipiul Slobozia îndeplineşte rolul de Autoritate
Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă
într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie
interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că
aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii

2.1 Informaţii despre Autoritatea Contractantă

Denumire: UAT Municipiul Slobozia
Cod fiscal: 4365352
Adresa: Strada Episcopiei , nr.1
Tel./fax: 0243-231.401; 0243-212.149
Adresa web: www.municipiulslobozia.ro

2.2 Informaţii despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor
In urma unor vizite si masuratori facute in teren si a adresei nr. 4059/ 14.06.2022

transmisa de SC Urban SA Slobozia au fost identificate si stabilite tronsoane de strazi care nu
au acoperire de alimentare apa, si/sau canalizare menajera si/sau pluviala din partea
furnizorului de servicii:

- In toate aceste zone oamenii nu au utilitati absolut necesare pentru a-si desfasura
activitatile zilnice.

- In profil transversal strazile nu prezinta panta pentru indepartarea apelor pluviale,
lucru care duce la formarea baltilor.

- Toate zonele de mai sus sunt in stadiul de balast sau acoperite cu pamant, din punct
de vedere al infrastructurii.

- Strazile prezinta gropi, fagase, denivelari necesitand modernizare de sistem rutier,
starea depreciata se datoreaza circulatiei vehiculelor agricole si nu numai.

- Conductele de racordare la fosele septice au durata de serviciu depasita si foselein
mare majoritate sunt degradate

- Scurgeri de apa uzata in sol datorita defectiunilorla fosele septice si la conductele de
racord la acestea

- Apa uzata deversata in diverse alte locuri decat la o statie de epurare contribuie la
impurificarea acviferului, afectand calitatea acestuia

Autoritatea Contractantă, Municipiul Slobozia, doreşte să atribuie un contract de
achiziție publică având ca obiect elaborarea studiilor de teren: Studiu Topografic, Studiu
Geotehnic, a Documentaţiei pentru obţinerea avizelor/acordurilor si a Studiului de
Fezabilitate, la obiectivul: "EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE CARTIER BORA”
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- Studiu Topografic şi elaborare documentaţie topografică cu obţinerea avizului
OCPI Ialomiţa;

- Studiu Geotehnic
- Elaborare Documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor, conform

Certificatului de Urbanism.
- Elaborare Studiu de Fezabilitate si Deviz General pentru obiectivul de

investiţii "EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
CARTIER BORA”

2.3 Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Prin realizarea acestui obiectiv de investitii UAT Slobozia asigura locuitorilor sai

conditiile de trai decente si incurajeaza dezvoltarea cartierului Bora.
Din punct de vedere al mediului inconjurator sunt indeplinite conditiile minime pentru

ca locuitorii sa ajute la protejarea sa.
- colectarea apelor uzate menajeresi dirijarea lor la statia de epurare;
- stoparea poluarii panzei freatice subterane;
- reducerea poluarii solului;
- protectia populatiei prin eliminarea surselor de infestare

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii
La nivel local, in Cartierul Slobozia Noua si Bora,se afla in desfasurare:
- “ Extindere Retele de alimentare cu apa si Canalizare Cartier Slobozia Noua”
- “ Extinderesi reabilitare strazi in Municipiul Slobozia- Slobozia Noua.

Modernizare strazi si drumuri de interes local”
-” Constructie Complex Social Bora in Municipiul Slobozia- Reabilitare drumuri

de acces pe strazile Maxim Gorki, Stanjenei si Burebista”

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă îşi desfăşoară
activitatea

Studiul de Fezabilitate se va realiza conform Continut- Cadru Anexa nr. 4 din HG 907/
29.11.2016, in baza studiilor de specialitate si cu respectarea legislatiei in vigoare:

- Legea nr. 10/1995 Legea calității in construcţii
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu

modificarile ulterioare.
Lista normelor şi standardelor prezentate mai sus nu este exhaustivă şi limitată.

2.6 Factori interesati si rolul acestora
In prezent Municipiul Slobozia se afla intr-o continua dezvoltare imobiliara, iar faptul

ca locuitorii construiesc case ne obliga sa le asiguram utilitatile pentru asigurarea unui trai
decent si mai ales pentru incurajarea construirii de noi locuinte. In Municipiul Slobozia se afla
putine zone care nu au acoperire de alimentare cu apa si canalizare, este necesar si oportun sa
acoperim si aceste zone, este important ca municipalitatea sa raspunda rapid provocarilor
venite din partea locuitorilor care fac investitii majore si isi construiesc case in cartierele Bora
si Slobozia Noua.
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3. Descrierea serviciilor solicitate

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorităţii Contractante
Cu acest Obiectiv de Investitii dorim extinderea retelelor de alimentare cu apa si

canalizare pe o suprafata de aproximativ 2.650 mp in Cartierul Bora, zone la nivel de balast
cu pamant din punct de vedere al infrastructurii, dar si zone betonate, asa ca este oportun ca
aceste extinderi sa fie facute in viitorul apropiat.

Reteaua de canalizare in Cartierul Bora este o retea unitara menajera+ pluviala, apa
provenita din precipitatii este preluata de canalizarea menajera.

Traseele retelelor vor fi stabilite prin documentatiile tehnice de catre proiectantul
lucrarii, care are obligatia sa-si faca masuratorile proprii si au aprox.: total 900 ml canalizare
menajera/ pluviala si 850 ml alimentare cu apa.

- Str. Livezi: strada betonata; necesita 300 ml de retea alimentare cu apa si 300 ml
canalizare menajera

- Ansamblu locuinte (blocuri) zona str. Papadiei: necesita 150 ml retea de
alimentare cu apa si 150 ml canalizare menajera

- Locuinte sociale zona Selena: necesita 150 ml de retele alimentare cu apa, 150 ml
canalizare menajera, darsi o statie de pompare SPAU.

- Bretea din str. G-ral Magheru (intre str. Salcii si str. Prel. Magurii): strada la
nivel de balast cu pamant; necesita 50 ml retea de canalizare menajera.

- Str. Magurii: strada la nivel de balast cu pamant; necesita 100 ml de retea
alimentare cu apa

- Bretea din str. G-ral Magheru( spre raul Ialomita)- strada la nivel de balast cu
pamant; necesita 100 ml retea de alimentare cu apa si 100 ml canalizare menajera

- Str. Maxim Gorki (spre Avicola)( intre str. Maxim Gorkisi ultimile gospodarii
spre Sud)- strada betonata; necesita 150 ml canalizare menajera si 50 ml retea apa

Necesar utilitati: canalizare menajera si apa

Canalizare

Nr. Strada Menajera/ Apa
crt. pluviala|SPAU|(MD

(ml)

1 str. Livezi 300 300

2 str. Papadiei (blocuri) 150 150

3 zona Selena( locuinte sociale) 150 DA 150

4
bretea din G-ral Magheru( intre str. 50 o

Salcii si str.Prel. Magurii)

5 str. Magurii 0 100
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6
bretea din G-ral Magheru ( spre raul

100 100
Ialomita)

7 str. Maxim Gorki ( spre Avicola) 150 50

TOTAL 900 850

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
Obiectivul general consta in sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat

din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea
conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica si
inbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor
Necesitatea investitiei deriva din deficientele identificate anterior, prin imbunatatirea

conditiilor de viata pentru populatie si prin asigurarea accesului la serviciile de baza.
Astfel intreg proiectul raspunde cerintelor locale de imbunatatire si dezvoltare a

infrastructurii locale si regionale de crestere economicasi se aliniaza cerintelor nationale de
dezvoltare durabila.

Din punct de vedere al mediului inconjurator sunt indeplinite conditiile minime pentru
ca locuitorii sa ajute la protejarea sa.

- colectarea apelor uzate menajere si dirijarea lor la statia de epurare;
- stoparea poluarii panzei freatice subterane;
- reducerea poluarii solului;
- protectia populatiei prin eliminarea surselor de infestare
Din paragrafele de maisus, rezulta ca implementarea proiectului va conduce la crearea

unui mediu conform cu solicitarile UE, a Directivelor nr. 91/271/CCE, nr. 76/464/CCE,nr.
78/659/CCE,nr. 75/440/CCE precum si Directiva cadru nr. 2000/60/ECsi a legislatiei
nationale cu privire la managementul apelor, definite in prioritatile mentionate.

3.4. Serviciile solicitate: activitățile ce vorfi realizate
Obiectivul de investitie propus este "EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE

CU APA SI CANALIZARE CARTIER BORA” si consta in punerea la dispozitia
locuitorilor posibilitatea racordarilor la reteaua de alimentare cu apa si la reteaua de canalizare
a agentului economic.

Prin achiziția serviciilor de elaborare a documentatiilor se aşteaptă a se realiza:

a. Studii de teren
- Studiu Topografie şi elaborare documentaţie topografică cu obţinerea avizului

OCPI Ialomiţa;
Studiul topografic consemnează parametrii topometrici ai terenului analizat şi

asigură reprezentarea grafică a acestuia (ridicări nivelmetrice, ridicări topografice, randări 3D
ale terenului, hărţi în curbe de nivel, ridicări cadastrale) pe un suport material (hârtie, carton
etc.) şi sub formă de fisier (realizate în diferite programe, în funcţie de programul folosit
pentru elaborare şi redare).
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Studiul topografic cuprinde toate măsurătorile tehnice necesare elaborărişi aplicări
pe teren a proiectelor pentru construcții, executarea lucrării topografo-inginereşti pe parcusul
edificării şi exploatării acestora, efectuarea observațiilor şi urmăriri lor în timp.

Ofertantul va realiza studiile topografice detaliate în baza sistemului STEREO 70
pentru planimetrie şi în Sistem MAREA NEAGRĂ 75 pentru altimetrie vizate de OCPI.

Pe planurile topografice vor fi evidentiate numerele imobilelor.

- Studiu Geotehnic
Proiectantul va trebui să elaboreze studiu geotehnic conform “Normativ privind

documentaţiile geotehnice pentru construcţii”.
Studiul Geotehnic este o documentație tehnică necesară la construirea, extinderea

sau consolidarea unui obiectiv, în vederea furnizări informațiilor necesare proiectări acestuia,
obţinută după parcurgerea etapelor următoare: cercetarea terenului de fundare, prin executarea
unuia sau mai multe foraje geotehnice, prelevarea de probe, analizarea probelor într-un
laborator atestat şi realizarea în final a documentaţiei tehnice.

Prin forajele geotehnice sunt culese date privitoare la grosimea stratului litologic,
caracteristicile fizico- mecanice ale straturilor, conditii hidrologice.

Studiile geotehnice de teren si laborator au ca scop stabilirea structurii litologice,
precum si a caracteristicilor fizice si de stare ale terenului.

Se vor identifica zonele cu terenuri sensibile la inmuiere si zonele cu capacitate
portanta redusa in prezenta apelor.

La realizarea investigatiilor geotehnice se va respecta “Ghidul privind modul de
intocmire si verificare a documentatiilor geotehnice pentru constructii” indicativ GT 035/2002
si normele din Romania STAS 1242/5-88, STAS 1242/4-85, STAS 1242/3-87 privind terenul
de fundare si investigatiile de sol.

Studiile de teren: Studiu Topografic, Studiu Geotehnic se vor inainta in cate 2
exemplare tiparite in original, semnate si stampilate si 2 exemplare pe suport elctronic
(Memory Stick), unul in format editabil (Word)si celalalt PDF semnat si stampilat.

b. Documentatie pentru obtinerea avizelor/ acordurilor pentru faza SF
In vederea obţinerii avizelor/acordurilor menţionate în certificatul de urbanism, se

vor inainta câte 2 exemplare de documentatie originale, semnate si stampilate pentru
fiecare deţinător de utilități — etapa SF si unul in format editabil (Word) si 2 exemplare
pe suport elctronic (Memory Stick), unul in format editabil (Word) si celalalt PDF
semnatsi stampilat.

c. Studiu de Fezabilitate
Studiul de Fezabilitate este documentatia tehnico-economica prin care proiectantul,

fara a se limita la datele si informatiile cuprinse in Nota Conceptuala si Tema de
Proiectare analizeaza, fundamenteaza si propune minimum doua scenarii/ optiuni
tehnico- economice diferite, recomandand, justificat si documentat, scenariul/ optiunea
tehnico- economica optima pentru realizarea obiectivului de investitii.

Scenariul/ optiunea tehnico- economica optima recomandata cuprinde:
- solutia tehnica
- principalii indicatori tehnico- economici aferenti obiectivului de investitii
- certificatul de urbanism, avize, acorduri si studii specifice.
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- strategia de implementare, exploatare/ operare si de intretinere a investitiei
Studiul de Fezabilitate se va realiza conform HG 907/ 29.11.2016, Anexa 4,

privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico- economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general si a devizului pe obiect.

Devizul general va fi structurat pe capitole si subcapitole de cheltuieli, in cadrul
fiecarui capitol/ subcapitol se vor inscrie cheltuielile estimate aferente realizarii
obiectului/ obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitie.

Metodologia de elaborare a devizului general si a devizului pe obiect va respecta
continutul cadru Anexa 6, Anexa 7 si Anexa 8 din HG 907/29.11.2016.

Studiul de Fezabilitate va avea prevazuta, ca pagina de capat, pagina de semnaturi,
prin care elaboratorulacesteia isi insuseste si asuma datele si solutiile propuse, si care va
contine cel putin:

- numarsi data contract
- numele si prenumele in clar ale proiectantilor pe specialitati si ale persoanei

responsabile de proiect, inclusiv semnaturile acestora si stampila
Priectantul va preciza in Studiul de Fezabilitate categoria de importanta a

constructiei, conform Art. 23 lit. B din legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii.

Studiul de Fezabilitate se va inainta in 3 exemplare tiparite in original,
semnate si stampilate si 2 exemplare pe suport electronic (Memory Stick), unul in
format editabil (Word) si celalalt PDF semnat si stampilat.Documentatia va avea
paginile numerotate.

Proiectantul - prestatorul serviciului de proiectare va ceda în favoarea
beneficiarului (autorităţii contractante) drepturile de autor pentru documentaţia tehnică,
fără a emite nici un fel de pretenţii legate de aceasta.

3.5. Rezultatele care trebuie obţinute în urma prestării serviciilor
Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de
Sarcini trebuie să conducăcel puţin la atingerea următoarelor rezultate finale calitative

si măsurabile:
- Studiu Topografic şi elaborare documentaţie topografică cu obţinerea avizului

OCPI Ialomiţa;
- Studiu Geotehnic
- Elaborare Documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor, conform

Certificatului de Urbanism.
- Elaborare Studiu de Fezabilitate si Deviz General pentru obiectivul de

investiţii "EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
CARTIER BORA”

Descrierea situatiei proiectate:
Cu acest Obiectiv de Investitii dorim extinderea retelelor de alimentare cu apa si

canalizare pe o suprafata de aproximativ 2.650 mp in Cartierul Bora, zone la nivel de balast
cu pamant din punct de vedere al infrastructurii, dar si zone betonate, asa ca este oportun ca
aceste extinderi sa fie facute in viitorul apropiat.
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Traseele retelelor vor fi stabilite prin documentatiile tehnice de catre proiectantul
lucrarii,care are obligatia sa-si faca masuratorile proprii si au aprox.: total 900 ml canalizare
menajera/ pluviala si 850 ml alimentare cu apa.

Avand in vedere adresa nr. 4059/ 14.06.2022 de la SC Urban SA, furnizorul de servicii
de alimentare cu apasi canalizare, inregistrata la Primaria Slobozia cu nr. 67076/ 14.06.2022,
zona locuinte sociale Selena necesita o statie de pompare apa menajera uzata(SPAU).

Alimentarea cu energie electrica a SPAU va fi analizata in baza Avizelor Tehnice de
Racordare solicitate de la distribuitorul E- Distributie Dobrogea.. In acest sens, proiectantul,
in Studiului de Fezabilitate si in Proiectul Tehnic va specifica datele energetice: tip racord,
receptoare, puteri, tensiuni, etc.

Amplasarea SPAU se va stabili la faza Studiu de Fezabilitate.

- Str. Livezi: Necesita 300 ml de retea alimentare cu apa si 300 ml canalizare
menajera. Se va racorda in canalizarea menajera Dn 250 din str. G-ral Magheru

- Ansamblu locuinte(blocuri) zona str. Papadiei: necesita 150 ml retea de
alimentare cu apa si 150 ml canalizare menajera

- Locuinte sociale zona Selena: necesita 150 ml de retele alimentare cu apa, 150 ml
canalizare menajera, dar si o statie de pompare SPAU.

- Bretea din str. G-ral Magheru (intre str. Salcii si str. Prel. Magurii): strada la
nivel de balast cu pamant; necesita 50 ml retea de canalizare menajera.

Se va racorda in canalizarea menajera Dn 250 din str. G-ral Magheru
- Str. Magurii: strada la nivel de balast cu pamant; necesita 100 ml de retea

alimentare cu apa
- Bretea din str. G-ral Magheru( spre raul Ialomita)- strada la nivel de balast cu

pamant; necesita 100 ml retea de alimentare cu apa si 100 ml canalizare menajera
Se va racorda in canalizarea menajera Dn 250 de pe str. G-ral Magheru
- Str. Maxim Gorki (spre Avicola)( intre str. Maxim Gorki si ultimile gospodarii

spre Sud)- strada betonata; necesita 150 ml canalizare menajera si 50 ml retea de apa
Se va racorda in canalizarea menajera Dn 250 de pe str. Maxim Gorki.

Necesar utilitati: canalizare menajera si apa

Canalizare

Nr. Strada Menajera/ Apa
crt. pluviala SPAU|(=

(ml)

1 str. Livezi 300 300

2 str. Papadiei (blocuri) 150 150

3 zona Selena( locuinte sociale) 150 DA 150

Pagina 10 din 22



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Judeţul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: https://municipiulslobozia.ro, Email: officeEmunicipiulslobozia.ro

4
bretea din G-ral Magheru( intre str.

50 o
Salciisi str.Prel. Magurii)

5 str. Magurii 0 100

6
bretea din G-ral Magheru ( spre raul

100 100
Ialomita)

7 str. Maxim Gorki ( spre Avicola) 150 50

TOTAL 900 850

3.6. Atributiile si responsabilitatile partilor

Obligațiile contractantului:
Contractantul/ofertantul câştigător va respecta următoarele condiţii:

- Întocmire şi predare documentații pentru obţinerea avizelor/acordurilor, precum şi
studiilor de teren: Studiu Geotehnic, Topografie

- In vederea obţinerii avizelor/acordurilor menţionate în certificatul de urbanism,
se vor inainta câte 2 exemplare de documentație, semnate si stampilate, pentru fiecare
deţinător de utilităţi — etapa SF si si 2 exemplare pe suport elctronic (Memory Stick),
unul in format editabil (Word)si celalalt PDF semnatsi stampilat.

- Studiile de teren: Studiu Topografic, Studiu Geotehnic se vor inainta in cate 2
exemplare tiparite in original, semnate si stampilate si 2 exemplare pe suport elctronic
(Memory Stick), unul in format editabil (Word) si celalalt PDF semnat si stampilat.

- Studiul de Fezabilitate se va realiza conform HG 907/ 29.11.2016, Anexa 4, privind
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general si a devizului
pe obiect.

Devizul general va fi structurat pe capitole si subcapitole de cheltuieli, in cadrul
fiecarui capitol/ subcapitol se vor inscrie cheltuielile estimate aferente realizarii obiectului/
obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitie.

Metodologia de elaborare a devizului general si a devizului pe obiect va respecta
continutul cadru Anexa 6, Anexa 7 si Anexa 8 din HG 907/29.11.2016.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei se va face in baza Legii 10/ 1995,
“Legea privind calitatea in constructii”, cu respectarea “ Regulamentului privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor- Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a
constructiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/ N/ 1995 si a HG 766/1997 cu referire la
Regulamentul din Anexa 3 privind “ Stabilirea categoriilor de importanta a constructiilor”.

Studiul de Fezabilitate se va inainta in 3 exemplare tiparite in original, semnate
si stampilate si 2 exemplare pe suport elctronic (Memory Stick), unul in format editabil
(Word) si celalalt PDF semnat si stampilat.
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Alte obligatii:
- Piesele desenate se vor prezenta impaturite la format A4.
- Paginile vor fi numerotate.
- Pentru fiecare strada se vor intocmi planuri de situatie distincte.
- Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din Anexa 3 din

Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

- Se va prezenta un opis al pieselor desenate.
- Contractantul/ ofertantul are obligatia de a efectua propriile lui masuratori.
- Contractantul/ ofertantul răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate

privind cerințele impuse conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, în funcţie de
categoria de importanță a construcției.

- Contractantul/ ofertantul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract, cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, cu respectarea legislației
în vigoare şi a Standardelor Internaţionale.

- Va respecta toate prevederile legale în vigoare care conţin reglementări referitoare la
mediu, sanatate si securitatea muncii si situatii de urgenta.

- Contractantul/ ofertantul este răspunzător de exactitatea şi legalitatea datelor înscrise
în facturi şi se obligă să restituie sumele încasate necuvenit şi foloasele realizate aferente
acestor sume, stabilite ca atare în urma controlului organelor abilitate (C.F.L, C.F.P., Curtea
de Conturi etc.).

- Contractantul/ ofertantul va prezenta organelor abilitate mai sus mentionate, orice
documente sau acte solicitate.

- Drepturile de propietate intelectuală asupra documentaţiei de proiectare se
transferă integral beneficiarului odata cu recepţia documentației.

- Contractantul/ ofertantul îşi asumă răspunderea profesională definită prin legile şi
regulamentele în vigoare, pentru activitatea lui personală în limita propriilor greşeli de
proiectare, în conformitate cu Cap Ill, Secţiunea a II-a - Obligaţii şi răspunderi ale
proiectanților din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

- Contractantul/ ofertantul răspunde pentru greşelile de proiectare rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare şi de execuție în vigoare, conform prevederi din Legea
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

Obligațiile beneficiarului:
Beneficiarulse obligă:

a) Beneficiarul are obligaţia să plătească contravaloarea serviciilor prestate conform
cerințelor din prezentul Caiet de sarcini.

b) Să plătească prețul către prestator în termen de 30 dezile de la emiterea facturii.
c) Beneficiarul va pune la dispoziţia contractantului informaţiile necesare pentru

întocmirea proiectului alte date/informaţii/documente solicitate de ofertant pentru întocmirea
ofertei şi /sau realizarea activităţilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.
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4. Locul şi durata desfăşurării activităților
4.1. Locul desfăşurării activităților

Activitatile se vor desfasura in orasul Slobozia, Cartier Bora.
Strazile propuse pentru asigurarea utilitatilor apa si canalizare sunt in proprietatea

U.A.T. Municipiului Slobozia, se afla in intravilanul orasului, cartier Bora, judetul Ialomita,
conform HG 1028/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la HG 1353/ 2001 privind atestarea
domeniului public al judetului Ialomita, publicat in MO nr. 756 bis din 27.10.2011.

4.2. Data de început şi data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării
serviciilor

Durata contractului va fi de la emiterea ordinelor de începere a tuturor serviciilor de
proiectare pânăla recepţia calitativă si cantitativa a documentaţiei.

Termenul de prestare servicii:
EtapaI- În 60 de zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere a serviciilor

pentru elaborarea studiilor: Studiu Topografic, Studiu Geotehnic si a Documentaţiei pentru
obţinerea avizelor/acordurilor

Etapa II- In de 30 zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere a serviciilor
pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate

Achizitorul are obligaţia de a realiza recepţia serviciilor (documentațiilor tehnice) în
termen de 20 zile lucratoare de la data primirii acestora .

Recepția cantitativă şi calitativă se face la sediul beneficiarului , unde după verificarea
documentațiilor predate se va încheia un proces verbal de recepție conform cerințelor din
contract .

Plata pentru serviciile de proiectare se va efectua numai după acceptarea recepției
serviciilor de proiectare , astfel:

Tranşa I = după recepţia Studiului topografic , Studiului geotehnic, a Documentaţilor
pentru obţinerea avizelor/acordurilor si obtinerea tuturor avizelor/ acordurilor

Tranşa II = după recepţia documentatiei Studiu de Fezabilitate

4.3 Vizitarea amplasamentului
Pentru a veni in sprijinul Ofertanților în vederea dimensionării propunerii tehnice şi

financiare, Autoritatea Contractanta organizează vizitarea amplasamentului împreună cu o
persoană desemnată din partea Autorităţii contractante.

În acest sens, va fi în sarcina exclusivă a ofertantului delegarea specialiştilor săi
pentru culegerea din teren a tuturor informațiilor considerate necesare pentru întocmirea
ofertei tehnico-financiare.

Cheltuielile pentru vizitarea amplasamentelor vor fi suportate integral de ofertanții
interesați.

Planificarea vizitei se va face la tel: +40 0243231401, fax: +40 0243212149, e-mail :

dan.racoschi(dmunicipiulslobozia.ro.
La finalul vizitei, reprezentantulul autorității contractante va emite si va înmâna

reprezentantului ofertantului (împuternicit prin document emis de acesta), un proces verbal de
vizitare a amplasamentului care va fi ataşat la ofertă.

Vizita amplasamentului în perioada de pregătire a ofertelor nu este obligatorie, însă
Autoritatea Contractantă precizează că orice solicitare suplimentară de date, termene sau

Pagina 13 din 22



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Judeţul lalomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: https://municipiulslobozia.ro, Email: officeEmunicipiulslobozia.ro

valori, transmisă atât pe timpul achiziţiei publice sau pe timpul derulării contractului, care se
datorează necunoaşterii condițiilor concrete din teren, nu vorfi luate în considerare.

5. Ipotezeşi riscuri
5.1. Ipoteze

În pregătirea Ofertei, Ofertanţii trebuie să aibă în vedere cel puţin ipotezele şi
riscurile descrise exemplificativ în continuare şi să estimeze posibilele efecte ale acestora.

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele
necesare (de timp, financiare şi de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc
propuse.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei achiziții publice sunt:
- Serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini şi sunt reglementate

prin legislaţie specifică, accesibilă tuturor factorilor interesaţi;
- Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituţional şi legal care să afecteze major

implementarea şi desfăşurarea în bune condiţii a Contractului;
- Toate informaţiile, datele şi documentaţiile relevante şi disponibile pentru

prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiţii vor fi puse la dispoziţia
Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziţia Autorităţii Contractante;

- Buna cooperare între toate părţile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant,
autorităţi competente şi orice alți factori relevanți implicaţi.

5.2. Riscuri
În pregătirea Ofertei, Ofertanţii trebuie să aibă în vedere cel puţin riscurile descrise

în continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării
Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentaţiei de
atribuire, pot consta în:

- Întârzieri în emiterea autorizaţiilor/avizelor etc., ce urmează a fi puse la dispoziţie de
către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz;

- Apariţia unor eventuale dificultăţi de colaborare şi comunicare între diferiţi factori
interesaţi şi anume: Contractant, Autorităţile Competente, Autoritate Contractantă, alți
contractanţi ai Autorităţii Contractante;

- Existenţa de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziţie de
Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul iniţierii acestei proceduri;

- Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce
rezultă din această procedură;

- Apariţia de solicitări specifice ale autorităţilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investiţii, inclusiv situaţia în care parametrii pentru
anumite caracteristici/activități stabiliţi de autorităţile competente sunt mai stricţi decât
parametrii propuşi de Contractant;

- Adăugarea de activităţi/ solicitări de informaţii noi, în funcţie de progresul
activităţilor;

- Datele şi infornnaţiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt
suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerinţelor solicitate prin prezentul Caiet de
Sarcini;

- Depăşirea duratei de realizare a activităţilor asumată prin Propunerea Tehnică.
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Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta
solicitări ulterioare de reevaluare a condiţiilor din Propunerea Financiară şi/sau Tehnică,
respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligenţele
necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea
impactului acestuia.

5.3. Garantia de buna executie
Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului,

pentru intreaga perioada de derularea a acestuia. Garantia trebuie sa fie irevocabila şi
necondiționată. în cuantum 10% din pretul contractului, fara TVA si va fi constituita in lei.

Garanţia de bună execuţie se constituie de către prestator în scopul asigurării
achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

Garanţia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de
achizitor în executarea prezentului contract, sau în cazul rezilierii contractului din motive
imputabile Prestatorului, precum şi în cazul prejudiciilor produse în executarea lucrărilor
prevăzute în contract, din vina Prestatorului, ori în alte situaţii prevăzute de lege.

In cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul
garanţiei de bună execuţie, Prestatorului este obligat să-l despăgubească pe achizitor integral
şi întocmai.

Conform legii 208 din 11 iulie 2022 pentru modificarea si completarea Legii 98/2016
privind achizitiile publice, in cazul contractului de servicii de proiectare aferentă proiectului
tehnic şi/sau detaliilor de execuţie , autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/ restitui
garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data incheierii procesului- verbal de
receptie la terminarea lucrarilor executate in baza Proiectului Tehnic, daca nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra ei, dar nu mai tarziu de 3 ani de la predarea respectivelor
documentatii tehnice, in cazul in care entitatea contractanta nu a atribuit in aceasta perioada
contractul de lucrari in cauza.

6. Resursele necesare pentru realizarea activităților în Contract şi obţinerea
rezultatelor

Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul are obligația de a asigura personalul
necesar care să acopere întreaga durată a contractului.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarciniilor, în acord cu
cerințele minime definite în prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va include în oferta sa numele si CV-urile pentru toţi experții-cheie.
Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea şi

implementarea serviciilor.
Toţi experţii nominalizați de Prestator trebuie să fie independenți şi să nu existe

conflicte de interese în responsabilitățile care le revin.
Costurile aferente mobilizării acestor experţi sunt considerate a fi incluse în preţul

ofertat. Prestatorul neputând solicita ulterior semnării contractului sume suplimentare pentru
decontarea serviciilor prestate de aceşti experţi.

Totodata, întregul personal operativ implicat în contract trebuie, în mod obligatoriu,
să fie atestat.
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6.1. Numărul de experţi pe categorie de expertiză necesară
Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu

cerinţele minime definite în prezentul caiet de sarcini.
Prestatorul va fi responsabil pentru îndeplinirea corectă a serviciilor descrise în caietul de

sarcini.
In cazul în care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal

suplimentar faţă de cel specificat în oferta şi mai apoi în contract, Prestatorul va fi responsabil
pentru suplimentarea resurselor fără a solicita alte costuri. Prestatorul este liber să-şi
stabilească strategia proprie privind personalul, astfel încât să se asigure pe toata durata
contractului.

Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă
anticipează că sunt necesari anumiți experţi-cheie:

Categorie de profesii/domeniu al specializării Număr de experţi
Manager/Coordonator de proiect 1

Inginer proiectant in alimentare cu apa si canalizare 1

Proiectant instalatii electrice 1
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Rol expert 1 Manager/ Coordonator de proiect

Cerinţe minime:
Calificare - Studii universitare finalizate cu diplomă de licenţă/ diploma de
educaţională şi/sau absolvire sau echivalent prin raportare la reglementarea profesiei în
profesională cauză, în disciplina relevanta: inginerie

- abilitatea de a lucra în echipă,
- de a utiliza în activitatea profesionala software-uri şi orice alt tip de

Abilitaţi instrumente necesare pentru desfăşurarea activității,
- abilităţi organizaționale/manageriale, digitale, de comunicare,şi
modalitatea de demonstrare a abilităţilor la momentul prezentării

Experiența Participarea la proiectarea a cel puțin un obiectiv de investiţii
profesională generală preferabil 10 ani experiență, dar nu mai puţin de 5 ani.

Experienţa
profesională specifică

- Experienta profesionala specifica demonstrata intr-un proiect in care
sa fi relizat activitati de coordonator de proiect/contract si/sau
Manager de proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract
si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director
proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Proiect Manager
Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef echipa de
proiectare si/sau Sef proiect si/sau Adjunct Sef proiect ce a vizat
elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii
de Fezabilitate si/sau D.A.L.lI. si/sau Proiecte Tehnice pentru retele de
alimentare cu apa si canalizare

Responsabilități în
cadrul Contractului

- Coordonarea şi supervizarea generală a întregului conţinut al
documentaţiei tehnico-economice proiectului;

- Elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice necesare
şi în legătură cu obiectivul de investiții;
- Verificarea în timpul execuţiei lucrării a conformităţii acesteia cu
autorizaţia de construcție emisă.
- Este responsabil pentru implementarea cu succes a activitatilor
proiectului si atingerii rezultatelor planificate in proiect
- Propune, alege si adapteaza setul de proceduri si formulare
(metodologia) de proiect dupa care se va derula proiectul

- Supravegheaza desfasurarea saptamanala a proiectului si
gestioneaza echipa proiectului (formata din furnizori contractati si
personalul beneficiarului)
- Participa la diferite sedinte si la toate evenimentele proiectului,
asigurand pregatirea adecvata a acestora
- Este responsabil pentru managementul proiectului organizationalsi
conceptual
- Asigura o comunicare adecvata, discutii si feedback dintre diferiti
participantila acest proiect
- Intocmeste planuri detaliate de lucru lunare (grafic de executie) si
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monitorizeaza respectarea implementarii acestora
- Asigura executarea la timp a activitatilor
- Organizeaza si coordoneaza procurarea de bunuri si servicii in
cadrul proiectului
- Supravegheaza desfasurarea activitatilor conform planului de lucru
- Faciliteaza cooperarea dintre participantii in proiect
- Realizeaza lucrari si studii de specialitate in functie de expertiza
personala
- Managerul de proiect trebuie sa asigure derularea proiectului in
parametrii stabiliti: timp, cerinte, cost, nivel de calitate, etc
- Managerul de proiect organizeaza si deruleaza proiectul conform
standardelor de management de proiect si a legislatiei in vigoare
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Rol expert 2 - Inginer proiectant specializare instalatii alimentare cu apa si canalizare

Calificare educațională
şi/sau profesională

- Cerință minimă: studii universitare finalizate cu diplomă de licenţă în
domeniul Instalatii apa si canalizare

Abilitați
- Abilitatea de a lucra independentcât şi în echipă,
- Abilităţi bune de comunicare şi relaționare
- Cunoştinţe operare programe de lucru şi de calcul

Experiența profesională
generală

- Participarea la proiectarea a cel puţin un obiectiv de investiții

Experiența profesională
specifică

- Experienta intr-un contract similar in cadrul caruia sa fi participat in
cel putin una din activitatile solicitate in caietul de sarcini:
- Elaborare si/sau revizuire si/ sau actualizare si/sau completare Studii

de Fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiecte Tehnice pentru retele de
alimentare cu apa si canalizare.

Responsabilități în cadrul
Contractului

- Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei
- Asigurarea prin proiectsi detalii de executie a nivelului de calitate
corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a
clauzelor contractuale
- Prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de
proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea
neconformităților şi neconcordanţelor semnalate;

- Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind
execuția lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi,
dupăcaz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a
construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se
efectuează numaila solicitarea proprietarului;
- Stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru
lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de
calitate legate de acestea;
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Rol expert 3 - Proiectant instalatii electrice

Calificare educațională
şi/sau profesională

- Cerinţă minimă: Absolvent de scoala tehnica postliceala, scoala de
maistri sau al unui curs de calificare post liceala, avand diploma de
tehnician/maistru in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic
sau al instalatiilor in constructii, autorizat ANRE proiectare minim IIA

Abilitați
- Abilitatea de a lucra independent cât şi în echipă,
- Abilităţi bune de comunicare şi relaţionare
- Cunoştinţe operare programe de lucru şi de calcul

Experiența profesională
generală

- participarea la proiectarea a cel puțin un obiectiv de investiţii
- experienta minim 2 ani in proiectare

Experiența profesională
specifică

- Experienta intr-un contract similar in cadrul caruia sa fi participat în
cel putin una din activitatile solicitate in caietul de sarcini:
- Elaborare si/sau revizuire si/ sau actualizare si/sau completare Studii

de Fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiecte Tehnice pentru statii de
pompare ape uzate (SPAU) la retele de canalizare.

Responsabilități în cadrul
Contractului

- Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei
- Asigurarea prin proiect si detalii de executie a nivelului de calitate
corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a
clauzelor contractuale
- Prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de
proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea
neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;

- Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind
execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi,
dupăcaz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a
construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se
efectuează numaila solicitarea proprietarului;
- Stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru
lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de
calitate legate de acestea;

6.2. Personalul administrativ şi personalul suport/backstopping pentru activitatea
experţilor principali în cadrul Contractului
Responsabil pentru derularea contractului din partea autorităţii contractante este:

Inspector Racoschi Dan.
Ofertantul trebuie să asigure şi să garanteze Autorităţii Contractante că experţii-cheie

pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea
activităţiilor prevăzute şi obţinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului.

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă şi Contractant
(inclusiv în domeniile mediului, social șial relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului,
obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii,
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prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în
domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24n.

8. Managementul/Gestionarea Contractului şi activități de raportare în cadrul
Contractului

Coordonarea implică:
a. Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obţinerea

asigurării că Autoritatea Contractantă şi Contractantul au aceeaşi perspectivă asupra
activităților şi rezultatelor din Contract.

b. Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților şi
rezultatelor şi de analiză a rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din
Contract/pachet de activități sau activitate din Contract, după caz.

c. Coordonarea resurselor şi activităților de către fiecare parte contractantă separat şi
împreună.

d. Distribuirea informaţiilor privind rezultatele /documentele intermediare şi finale
factorilor interesați relevanți indentificaţi în Caietul de Sarcini

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractantă verifică la intervale
stabilite şi comunicate prin Caietul de Sarcini dacă toate activităţile planificate au fost
realizate conform cerințelor şi că rezultatele au fostlivrate şi acceptate.

Autoritatea Contactantă trebuie să se asigure pe toată perioada derulării Contractului
şi nu doar la finalizarea/terminarea acestuia că activitățile planificate au fost realizate,
cerințele stabilite au fost îndeplinite, că rezultatele parțiale au fost acceptate de către factorii
interesaţi relevanți.

8.1. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

a. Rapoartele/documentele intermediare şi finale care rezultă din activitățile
realizate în cadrul Contractului:

- Studiu Topografie şi elaborare documentaţie topografică cu obţinerea avizului
OCPI Ialomiţa

- Studiu Geotehnic
-Elaborare documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor, conform Certificatului

de Urbanism.
- Elaborare Studiu de Fezabilitate

b. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor:
Termenul de prestare servicii:
- În 60 de zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere a serviciilor pentru

elaborarea studiilor: Studiu Topografie, Studiu Geotehnic si a Documentaţiei pentru obţinerea
avizelor/acordurilor

- În 30 de zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere a serviciilor pentru
elaborarea Studiului de Fezabilitate
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c. Modalitatea de transmitere a rapoartelor/documentelor se va realiza după cum
urmează:
- pe suport electronic (Memory stick; pdf şi word).
- pe suport hârtie (în format letric)

d.Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric:
- 2 exemplare originale Studiu Topografie vizat OCPI Ialomita
- 2 exemplare originale Studiu Geotehnic

- 2 exemplare în original pentru ficare documentație în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor menționate în certificatul de urbanism.

- 3 exemplare în originale Studiu de Fezabilitate

e. Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele:
Limba în care se vor întocmi rapoartele/documentele va fi limba română.

8.2. Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului
În analiza rezultatelor/documentelor/rapoartelor intermediare de către Autoritatea

Contractantă şi în analiza realizată în cadrul întâlnirilor cu Contractantul se utilizează ca date
de intrare informaţii din:

- Cerințele din Caietul de Sarcini
- Contract
- Documentele /rapoartele/rezultatele intermediare puse la dispoziţie de Contractant.
- Orice alte evidențe considerate relevante pentru analiza rezultatelor

intermediare/finale.
Acceptarea rezultatelor obţinute din derularea Contractului se finalizează prin

semnarea, după caz, a proceselor-verbale de recepție/acceptare parțială și a unui proces-verbal
de acceptare finală.

8.3. Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului
Durata contractului va fi de la emiterea ordinelor de începere a tuturor serviciilor de

proiectare până la recepţia calitativă si cantitativa a documentaţiei.
Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în

momentulîn care:
-toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite;
-rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractantă, pe baza cerințelor incluse în

Contract.

Director executiv,
Ing. Vlad Cristian

Lp
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