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1.2.

GENERÂLITÄŢI
1.1. Introduceľe

1.3.

-_J Caietul de saľcini face parte integľantă din documentaţia de atribuiĺe şi constituie

ansamblul cerinçeloľ pe baza cărora se elaboľeazá đe cátre fiecare ofertant pľopuneÍea

tehnică.

_-+ Caietul de saľcini contine in mod obligatoriu, speciťrcatii tehnice si totodata indicatii

privind regulile ďe baza care tľebuie respectate astfel incat, potentialii fumizori ai

solutiei, sa elaboreze propunerea tehnica.

---) Ceľintele impuse vor fi considerate ca ťlind minimale si obligatorii. În acęst sens orice

ofertă tehnica prezentatá, care se abate de la prevederile Caietului de sarcirri va Íi luata in

considerare, đar numai îĺr măsura în care pÍopunerea tehnică pľesupune asigurarea unui

nivel calitativ superior cerinţeloľ minimale din Caietul de sarcini. ofertele de pľoduse cu

caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini attage respingerea

ofertei ca neconforma.

Denumiľea obĺectivului de investiţie: ,,Construiľe Complex social Bora - constľuiľe

cantină socială cu săli de m€se''

Infoľmaţii despľe Autoľitatea Contractantă

U.A.T. Municipiul Slobozia

Strada Episcopiei 1, Slobozia 920023,judeţul lalomiţa

Faza de proiectare: elaboľaľe studiu de fezabilitate (S.F.) , stuđiu geotehnic si topografic.

Amplasament: teľenul destinat investitiei este amplasat in intľavilanul Municipiului

Slobozia şi se află situat pe stľada Maxim Gorki nr. 18B, în partea centľal _ sudică a

cartieľului Boľa, şi paľtea sud estĺca a municipiului Slobozia, judeţul Ialomi1a.

Terenul în suprafaţă de 3877 mŻ, este identiťrcat prin Cartea funciară nr. 39794 si nr.

cadastral 39794 şi este adiacent strázii Maxim Goľki.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul lărgit al amplasamentului este situat în zoĺa

plana, apaţinând marei unităţi moľfologice, cunoscută sub numęle de Câmpia Bărăganului, în

lunca de pe malulstâng alrâului Ialomiţa.

Perimetrul care face obiectul acestui studiu se încadľează într-o zonă de câmpie, catactenzat

prin următoarele valori:

- regimultempeľaturilor:

- temperatura medie anuală + 10 + 11 "C

1.4.

1.5.



1.6.

1.7.

- tornpoľaturilo ĺneđii multianuale în luna ianuane

- temperaturile mędii multianuale în luna iulie

- temperatuĺa maximă (august 1951)

_ tempeľatura minimă (februarie 1954)

- 3,0 oC

+Ż3+Ż4"C

+ 440C

- 30 "c.

tr'inanţaľea investiţiei

În conformitate cu solicitarea Municipiului Slobozia nr. 40994 din 26.o3.2021, adresată

Asociaţiei Gľup de Acţiune Locală "Slobozia 2017, investiţia se yarealliza prin Programul

operaţional Regional 2O14-2OŻO, Axa prioritará 9 - Sprijiniľea ľegenerăľĺi economice şi

sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 -

Dezvoltare locală sĺtb responsclbilitatect comtlnităţii (DLRC), pńn depunerea unei ceľeri de

finanţare pentru intervenţiile PoR din SDL' prin renuntarea la intervenţiile Reabilitarea

infrclstnlcttlrii núiere pe străzile Vasile Roaită şi Stânjenei (aprox' ] lç*), Reabilitarea şi

moclernizarect sistemtilti de alimentare ctl apčí şi canalizare pe străzile Teiloľ, Trandafiriloľ,

Cloşca (apľox 1,5 km) şi Reabititarea şi modernizarea loctinţeloľ sociale din blocul UGIRA.

Contextul ľealizaľii investitiei şi beneficii obtinute

Decizia pľivind iniţieľea acestei investiţii, a fost luată în :urma aĺaLizei situa1iei existentę

potrivit cáĺeia, |a data pľezentă Municipiul Slobozia detine un spaţiu insuficient pentľu

pľegătiľea şi seľviľea mesei ofeľite peľsoanelor asistate social, comparative cu numarul

persoaneloľ caľe intrunesc condiţiile dę a beneÍicia de o masă caldă gľatuită'

Avănd în vedere gradul de pauperizare alpopulaţiei municipiului, coroborat cu lipsa locurilor

de muncăm a scăderii puterii de cumpărare a alimeteloľ de bazá, etc., se impune astfel

înťrinţarea unui alt punct de deserviľe a mesei care să asigure completaľea acestor seľvicii

pentru toti bęneťrciarii sistemului de asistenţă socială.

Pe de altă parte, efectele beneÍice pľevizionate pinreaIízaĺęa obiectivului de investiţii sunt:

- îmbunătăţirea stilului de viată şi al confortului populaţiei deservite.

- asigurarea condi1iiloľ minime pentľu un tľai decęnt din punct de vedere locativ.

- aduceręa mai aproape a serviciilor sociale pe care le poate furníza Primăria Municipiului

Slobozia către beneťrcarii acestora, eliminând bariere de distanţă şi coĺ;t pe caľe le-aĺ

putea geneľa.

- cteareaunor spaţii adecvate care să asigure, cetăţenilor aflaţi în dificultate, condi1ii pentru

cazaÍe şi masă.

- analizasituatiei existente si identificarea necęsitatilor si a deťrcienteloľ



1.8

mese.

obiective generale, pľeconizate a fi atĺnse pľin ľealizarea investiţiei

Investiţia cę u1meaza a ťĺĺęalizatá, face parte dintľ-un obiectiv geneĺal de invęstitie caľe are

ca scop principal construcţia unui complex social în cartierulBora alMunicipiului Slobozia,

pe două amplasamente diferite şi care va fi dęseľvit de o reţea de strŁi ce urmeazâ a ťl

reabilitată în cadrul obiectivului' reţea caľe face legatura amplasamentului investiţiei de pe

strada General Magheru nĺ. 1 15 (locuintele modulaľe) cu DJ 201'

Complexul cuprinde locuinţe sociale de tip container (modulare) şi o cantină socială cu săli de

In concluzię, obiectivele investiţiei sunt:

o Construire locuinţe socialę de tip containeľ (modulaľe);

o Constľuiľe cantină socială cu săli de mese;

o Reabilitaľe infrastructură rutieră care đeserveşte complexul;

Obiectul contractului de achizitie

obiectul contractu|ui de servicii, ce lrmeazá a fi atribuit, constă în elaborarea studiului de

fezab11itatęa, a studiului geotehnic, a studiului topografic necesaIe pentru realizarea

obięctivului de investiţii: ,,Construiľe Complex social Bora _ construire cantină socială cu

săli de mese''

La e|aborarea documentaţiei şi întocmiľea tuturor đocumenteloľ, prestatorul aľe obligaţia de a

aplica/respecta toate actele normative şi prescripţiile tehnice în vigoare, aplicabile specificului

contractului caľe face obiectul prezentei proceduri. De asemenea' pľestatorul va

aplica/respecta şi eventualele acte normative şi prescripţii tehnice aplicabile' care intră în

vigoaľe pe paľcuľsul îndepliniĺii contractului, ďupá caz'

In acest sens

a. Studiul de fezabilitate trebuie să ľespecte conţinutul cadru al studiului de fezabilitate, în

conformitate cu prevedeľile H.G.R. nr.907 din 29.1l.20L6 privind apľobarea conţinutului-

cadru al documentaţiei tehnico-economice afeľente investiţiiloľ publice, pľecu-m şi a structurii

şi metodologiei de ęlaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucľări de

intervençii, ľespectiv Anexa 4, cap.A - Piese scrise si cap.B - Piese desenate;

Studiul de fezabilitate va fi întocmit în conformitate cu Tema de proiectare aprobată de

HCL nr.32'7 l25 .I I.2OŻI ataşată caietului de sarcini'

b. Devizul Geneľal estimativ al investi1iei care se va întocmi la faza de Studiu de

Fezabilitate, va fi structurat conform prevederilor H.G.R. nr'907/2016 (Anexa 6 -
Metoclologie privincl elaborarea devizultli general şi a devizului pe obiect si Anexa 7 _

continutul cadru al devizului general al obiectivului de investitii.)



c. Studiíle geotehnice şi topogľafice vor fi elaborate đe persoane autorizate/atestate in

domeniu conform prevederiloľ legaleşi vor f,t vizate/ cpizate de catre verificatori atestati in

domeniu/ autoritati publice (referate verificatori privind exigentele care trebuie îndeplinite,

viza oCPĄ.

orice documenVdocumentaţie/foľmulaľ necesar de întocmit, pentru/sau în legătură cu

ręa|izarea obiectului contractului, va fi întocmit de către prestatoľ, cu acceptul şi în numele

beneficiarului' iar costurile aferente acestor activităţi se consiđeľă incluse în ofe.rtă.

La elaborarea documentatiei enumerata mai sus, Se va avea în vedere şi ľespectarea

tuturor actelor normative aplicabile pľecum si a normativeloľ de proiectare specifice

domeniului.

Necesitatea şi opoľtunitatea investiţiei

La data pľezentă, conform datelor Îumizate de către Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia,

în cadrul Cantinei Sociale sunt asiguľate un număľ de 110 locuri la mese pentru un număr

mediu zilniclsăptămânal de 200 de beneficiari.

Deasemenea, în present, există o singură Cantină Socială caľe deserveşte tot teritoľiul

administrativ al municipiului Slobozia' íar în canll beneficiariloľ din cartierul Boľa, serviĺea

mesei se face printr-un furnizoľ privat de alimentaţie publică datoľită distanţei întrę domiciliu

şi Cantina Socială Slobozia.

Din aceste deficiente rezultá o ineficienţă a sęrviciiloľ sociale fumizate de municipalitatę

cetăţeniloľ săi, prin:

- incapacitatea de a pune la dispoziţia persoaneloľ aflate în dificultate a unoľ spaţii pentru

luat masa adecvate.

- perpetuaľea condiţiilor pentru segľęgarea comunită1ilor defavorizate din Zona Urbana

}dar ginalizata a Municipiului S lobozia.

Astfel, se impune necesitatea realizării unoľ spaţii de seľvit masa caIe să ofere condi1ii

minime coĺespunzătoaľe standardeloľ actuale, tutuľor peľsoaneloľ caÍe se află, la un

moment dat în situa1ia de a nu beneficia de o masă caldă, măsuľa ťrind opo-rtună datorită

uľgenţei carc rezidá din lipsa unoľ spaţii disponibile caľe să asigure în integralitate,

această necesitate.

Regimul juridic al terenului



Amplasamentul se inscrie in domeniul public aflat in propnetatea Municipiului Slobozia, in

conformitate cu documentatiile cadastrale, respectiv Cartea funciară ĺr.39794 şi nr. cadastral

39794

Descľierea sumaľa a obiectivului de investiţie

Avand în vedęľe gradul de pauperizaľe a populaţiei Municipiului Slobozia, situaţia locurilor

de muncă, gradul ďę alÎabętizare şi, nu în ultimul rând, nivelul de trai al cetăţenilor săi, prin

acesată investiţie' Municipiul Slobozia îşi propune să construiască o cantină socială dotată cu

săli de mese.

Această cantină va deservi comunitatea margiĺalizată din Municipiul Slobozia, aflată în risc

de excluziune socială'

Construcţia va fi de tip uşoľ, respectiv constľucţie metalică şi panouri de tip sanwich.

Construcţia va respecta următoaľele cerinţe minime: trei săli de mese, bucătărie pľofesională,

spaţii de depozitare, vestiaľe femei şi băľbaţi, grupuri sanitare afeľente vestiaľeloĺ, precum şi

grupuri sanitare pentru persoanele care vor servi masa.

ÎĺlcáIzirea se va rca\iza prin panouri solare/panouri fotovoltaice'

Caľacteristici te hnice

Elaborarea acestei documentaţiei tehnice - faza Studiu de Fezabilitate, se va face în condi1iile

ľespectăľii supľafeţeloľ şi a ĺndicatoľiloľ urbanistici pľivind terenul pus la dispozĺţie

(amplasamentul investiţiei) :

1. Suprafata teren : 3.877 fiŕ
2. Suprafată construită : maxim 1744,65 m2

3. Suprafaţă desfrşurată : maxim 2092 tŕ
4. Regim de inaltimę : PlP +1

5. P.O.T. :45%

6. C.U.T. : I,20

Teľmen elaboľare documentatie: maxim 45 de zile de la emiteľea oľdinului de prestaľe

a seľviciiloľ

Teľmenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de cătľe prestatoľ

(proiectant) va fi de cel mult 3 zile de la đataptecizata in ordinu| de incepeľ,e a seľviciĺloľ.

Pręstatorul are obligaţia de a completa/ręface în termen câ1'. mai scurt,

documentele/documentatiile întocmite, în concordanţă cu observatiile transmise de

Autoritatea Contractantă;

De asemenea, îşi va asuma răspunderea pentru soĘiile pľoiectate, pentru estimarea

cantităţiloľ de lucrări şi încadrările în categoriile de lucrări' pľecum şi pentru valorile estimate

ale investitięi si in cazul respingerii de catre comisiile de avizare ale Consiliului Local



Municipal a stuđiului de fezabilitate si indicatorilor indicatorii tehnico-economici aferenti, le

va ľeface cu incadľaľea in observatiile aduse de acestea;

Termenul de rezolvaľe a tutuľoľ observaţiilor Comisiei de avizarc a Consiliului Local al

Municipiului Slobozia, este de maxim 3 zile de la sustineľea de cătĺe prestatoĺ' în faţa acestęi

comlsu

7 Pľedaľea documentatĺei elaboľate

} Studiul de fezabĺlitate, se pľedă beneĹrciarului, pe suport de hârtie îĺr 3 exemplaľe

originale şi un exemplar original semnat si stampilat în format electronic (scanat).

} Studiul geotehnic si topogľafic în câte 3 (trei) exemplare originale pe suport de hfutie şi

câte un exemplar semnat si stampilat pe suport electronic (scanat) . Studiul geotehnic va fi

însoţit de referatul de veľificare, iar studiul toogľafic va conţine viza OCPI şi procesul

veľbal de ľecepţie.

Pe parcursul derulăńi contľactului de servicii coľespondenta va ťr în -limba română'

Documentele solicitate se vor redacta în limba română. Toată documentaţia aferentă,

elaborată sub orice formă, este şi va rămâne în proprietatea beneficiarului în timpul şi după

ťlnalizarea activitătilof contractului' ofertantul nu poate folosi sau dispune de această

documentaţie fără un acord scris emis în prealabil de beneÍiciar. La predarea documentaţiei şi

efectuaľea plăţii acesteia, se vor tľansfera, câtre beneficiaľ' şi drepturile de proprietate

intelectuală asupra lucrării.

Receptia documentatiei elaborate

Documentele enumerate Ia Cap.Z se vor preda Autoritatii Contractante, in termenul stabilit

prin Contľact si in cantitatile mentionate Ia Cap.7, in volume/supoľţuri distincte. Predaľea se

efectueaza đe catre repľezentanti de specialitate ai fiecaľei parti contractaĺte, pe baza de

proces verbal, numerotat si datat, inľegistrat la ambele parti contľactante.

Receptía cantitativă şi calitativă se face la sediul beneficiarului unde, după verif,rcaľea

documentaţiiloľ predate Se va încheia un proces verbal de ľecepţie conform cerinţelor din

contract. În cazul în care serviciile prestate de f,rrma câştigătoare nu coinciĺl din punct de

vedere al pretului sau calităţii cu cel din ofertă, autoritatea contractantă îşi ľezervă dreptul de

a solicita daune compensatorii.

În cazul în care, în urma recepţiei cantitative şi calitative' se constată deÍicienţe sau neclarită1i

în cadrul documentaţiei predate, ofertantul declaľat câştigător aľe obligaţia de a rectiťrca în cel

mai scurt timp posibil aceste deÍicien1e sau neclaritáţi, fürá costuri suplimentare faţă de

valoarea ofertată a contractului, pana la implementaręa solutiei propuse in studiul de
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fezabilitate

Platĺ

Plata aferenta serviciilor prestate se vor face de catre prestator pe parcursul derularü

contractului dę servicii ln baza facturii, pľin viurament bancar in contul indicat de catľe

prestator, astfel:

- 70% din valoarea contractului dę servicii la pľedaľea studiuluí de fezabilitate, a studiului

geotehnic şi topogľaÍic cu viza OCPI si numai după incheierea procesului veľbal de

predare primiĺe;

- 30% din valoarea contractului de servicii după apľobarea studiului de fezabilitate in

sedinta Consiliului Local;

AIte obligatĺi ale pľestatoľului

Prestatorul are obligatia sustinerii documentatiei elaborate in fata comisiilor de specialitate,

la solicitarea beneficiarului.

Prestatorul are obligatia de a completa/ręface in tenrren cat mai scurt,

documentele/docmunetatiile intocmite, in concordanta cu observatiile tľansmise de

Autoritatea Contractarrtă.

Termenul de rezolvare a tuturor observatiilor Comisiei de avizarc a Consiliului Local al

Municipiului Slobozia, estę maxim 3 zíIe de la sustinerea de catľe prestator îĺ faţa acestei

comisii.

Fiind un pľoiect ce Se va depune spre finanţare din surse nerambusabile, în cazal în care, în

cadrul pľocedurilor de verificare, reprezeĺtantii GAL şi/sau ADR solicită clarificări sau fac

observaţii. Prestatorul va proceda la ręfacerea sau completarea documentaţiei, în termen de 3

zile lucrătoare de la primiľea acestora de la Bęneficiar.

Totodata, Pľestatorul va respecta prevederile Grilelor conformită1ii şi calitătii anexate

prezentului caiet de sarcini, aferente Apelului de fişe de proiecte POR/GAL SLOBOZIA

2017 1202I /9 I I /9.1 - sesiunea 5, OCTOMBRIE 202 1 .

Directia Tehnică,

Radu Marian

Întocmit,

Ing. Anghel Cornelia


