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ANEXĂ LA REFERAT NR. 7t385t30.06.2022

Apľob,

Primar,

SOARE

CAIET DE SARCINI

PRIVIND

Aclllziţia de seľvicii de proiectaĺe - reaLizare documentatiitehnico - economice pentru
obiectivul finanţat prin P.N.R.R. : '' Cresterea eficientei energetice _Liceul Pedagogic "Matei
Basarab'', Municipiul Sloboziď'.

Caieful de saľcini face paľte integľantă din documentaţia de atľibuire şi constituie
ansamblul ceľinţeloľ pe baza căľora se elaboľează de către fiecaľe ofeľtant pľopunerea
tehnică.
Caieful de sarcini conţine în mod obligatoľiu, specificaţii tehnice şi totodată indicaţii
privind ľegulile ďe bazá caľe trebuie respectate astfel încât, potençialii fuľnizori ď
soluţiei, să elaboreze propuneľea tehnică . Cerinţele impuse vor Íi considerate ca ťrind
minimale şi obligatorii .

În acest sens orice ofeľtă tehnică prezentatá, 
' 
caľe se abate de la pľevederile Caietului de

saľcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propuneľea tehnică
pľesuprrne asiguraľea unui nivel calitativ superioľ cerinţeloľ minimale din Caieful de
sarcini .
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CAIET DE SARCINI

Date Geneľale
obiectul Contľactului De Pľestăľĺ Seľvicii
Documente De Referinţă
obligaţiile Pľincipale Ale Pľestatorului
obligaţĺile Pľincĺpale Ale^Autoľităţĺi Contľactante
Clauze Ce Se Voľ Inseľa In Contľactul De Pľestăľi Seľvicii
Teľmene De Realizaľe A Seľviciiloľ
Modalĺtăţi De Plată
Riscuľi Aferente Implementaľĺi Contractului

I. DATE GENERALE
1. Autoritate contľactantă

Denumirę: MLINICIPruL SLOBOZIA
Cod fiscď: 4365352
Adresa: Str. Episcopiei, nľ. 1, Municipiul Slobozią judeţul lalomţa' cod postal 920023
Telefon: 02431231401 ; Fax: 02431212149:'
e-mail: office@nunicipiulslobozia.ro ;

pagina web: www.municipiulslobozia.ro

2. Denumĺľea investitiei:Achiziţia de servicii de pľoiectare - realizare documęntatiitehnico -economice pentru obięctivul finanţat prin P'N.R.R.: '' Cresterea eficientei eneľgetice -Liceul
Pedagogic "Matei Basarab", Municipiul Slobozia".

3. Suľsa Íinanţaľe: Buget local

4. Amplasament : Judeţul lalomiţa, Municipiul Slobozią,BulevardulMateiBąsąrąb.

5. Denumĺrea şi tipul contractului de achiziţie publică z Contract de achizitie publica servicii de
proiectare - reąlizare documentątiitehnico - economice pentru obiectivul finanţat prin P.N'R.R. :

"Cresterea eficientei energetice -Liceul Pedagogic "Matei Basaľab", Municipiul Sĺobozia".

6. Necesitatea si op ortunĺta tea r eal^izaľĺĺinvestĺtiei
Mecanismului de Redresaľe şi Rezilienţă este de a oferi spľţin pentru investi1ii şi reforme

esenţiale în vedeľea ľedresăľii sustenabile şi pentru amelioľaľea rezilienţei economice şi sociale a
statelor membre UE. La finalul perioadei de investiţii, economiile şi societăţile europene vor fi mai
bine pľegătite pentru pľovocăľile şi poľtunităçile tľaĺzi1iilor verzi şi digitale.

Necesitatea investi1iiloľ de modemizare şi de cľeşteľe a eficienţei energetice în clădiri este în
general fundamentată pe considerente de reducere a costuriloľ legate de utilită1i, daľ consecinţa tľebuie
să fie în pľimul ľând cľeştereafuncţionalităţiişi confoľtului în clădiri, inclusiv pľin atingeľea unui nivel
cât mai ľidicat de peľformanţă eneľgetică (noţiunea - clădiri cu consum energetic aproapę egal cu zero
uZEB), pľecum şi pentru ľespectaľea legislaţiei, normeloľ şi normativelor in vigoaľe, păstľând şi chiaľ
punând în valoare aspectul arhitectural şi de încadraľe armonioasă în peisajul construit.
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7. Scopul Investiţiei

Beneficiaľul solicită elaboľarea integľată a Expertizei Tehnice Structurale, a Rapoľtului de
Audit Energetic cu CeľtiÍicate de Peľformanţă Energetică, pľecum şi a Documentaţiei de Avizare a
Lucrăľiloľ de Intervenţie (DALI) pentru o clădiľe reziďenţialá multifamilialá,în vedeľea accesării de
fonduri europene aferente Planului Naţional de Redľesaľe şi Rezilienţă în cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022lC5l2lB.2.1/1, PNRR/2022|C5|B'2.2|I, Componenta 5 _ Valul Renovăľii' Axa 2 -
Schema de granturi pentru eÍicienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2:
Renovaľea energetică modeľată sau aprofundatáa clădirilor publice'

În vedeľea realizaťri obiectivului de investiţii care vizeazá necesitatea creşterii eficienţei
eneľgetice a unor construcţii, sunt pľopuse două corpuri de scoala amplasate in cadrulLiceului
Pedagogic "MateiBasarb". Astfel, constructiile care vor face obiectul investitiei, sunt amplasate pe
teľenuri aflate in intľavilanul Municipiului Slobozia, pe BulevardulMateiBasaĺab, după cum urmeazá:.

Amplasament: b-dul Matei Basarab nr. 5

Vecinătăţi:

N - incintă Colegiul ,,Mihai Yiteazu"

S - b-dul Matei Basarab - Cu acces

E - CT 16 şi bloc 4 _ Cu acces

V - bloc V1-V4 - Cu acces

Corp Cl:

- Nr. Niveluri _ 3; Suprafata construita la soló87 mp; Corp Scoala _P+ZE; Fundatie Beton;
Zidane BCA; Invęlita cu Tabla; Anul Construirii Ţ97I; Suprafatadesfasurata - 206l mp

Corp C2:

- Nľ' Niveluri - 3; Suprafata construita la sol 765 mp; Corp Scoala -P+ZE'; Fundatie Beton;
Ziďane BCA; Invelita cu Tabla; Anul Construirii 197l; Supľafatadesfasurata - 2295

obiectul investitieiil constituie "Cľestęľea eficientei eneľgetice _Liceul Pedagogic "Matei
Basarab'', Sloboziď', propľietate publica a Municipiului Slobozia, HCL nr. I03l20II,Legea
2I3l1998,pozitia20.

Cladirile sunt inscrise in Cartea Funciara Nr. 36425 Slobozia .

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICI

obiectul contractului de achizi1ie publică este prestaľea serviciiloľ de pľoiectare - realizare
documentatiitehnico - economice pentľu obiectiwl "Cręsteľea eÍicientei eneľgetice _Liceul Pedagogic
"Matei Basaľab'', Municipiul Slobozia'' îĺr cadrul programului PNRR, constând în:

Acl'llzitia serviciilor de proiectaľe pentľu realjzarea documentaţiiloľ tehnico - economice pentru
proiectulfinantat pľin PNRR va fi organizat dupa cum uĺmeaza:

Audit energetic;

Expefüzatehnca;
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Studiul geotehnic cu verificare AF ;

. Studiul topogľafic c|LvízaoCPI;

r Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii inclusiv devizul geneľal estimativ.

Documentatiatehnico-economică se va ľealiza în conformitate cu HG 90712016 cu modificările şi
completăľile ulteľioaľe şi de condiţiile din Ghidul Solicitantului din cadľul PNRR, Axa 2 - Schema de
grantuľi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiľi publice, operaţiunea B.2: Renovaľea energetică
modeľată sau aprofundată a clădirilor publice

III. DOCUMENTE DE REFERINTA

Documentaţia tehnică va fi întocmită confoľm pľevedeńlor următoaľeloľ acte normative:

- I-egearlr.9812016 privind achizitiile publice' cu modificarile si completarile ulteľíoare;
- HG nr. 39512016 pentru aprobaľea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

refeľitoaľe la atribuirea contľactului de achiziţie publică a acordului-cadru din Legea 98/2016
privind achizi1iile publice, cu modiÍicaľile si completaľile ulteľioaľe;

- I-egeaI0lI995 privind ca7itateaîn construcţii, cu modificările şi completăľile ulterioaľe;
- Legea 50ll99l ľepublicaĘ privind autoizałea executăľii lucrăriloľ de construcţii' cu

modificăľile şi completăľile ulterioare;
- H.G. 907lŻ016 privind etapele de elaboraľe şi conţinuhrl-cadru al documentaţiei tehnico-

economice afeľente obiectivelor/pľoiecteloľ de investi1ii finanţate din fonduri publice;
- H.G. 92511995 pľivind Regulamentul de verificare şi expertizaľe tehnică de calitate a

proiecteloľ, a execuţiei lucraľilor şi a construcţiiloľ, modificataprin H.G. nľ. 74212018;
- Legea 35012001pľivind amenajaľea teritoriului, cu modificările şi completăľile ulterioaľe;
- H.G' nr.34312017 pentru modificarea H.G. nr. 27311994 pľiünd aprobarea Regulamentului de

recepţie a lucrăľilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

- Alte acte noľmative si ľeglementaľi tehnice în vigoare privind proiectarea lucľăľiloľ de
construcţii şi instalaţii;

Iv. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTAToRULUI:
- să îşi orgalizeze activitatea şi timpul de muncă astfel încât sárea|izpze în timp şi în condiţii de

calitate conforme cu ceľinçele autoľităţii contractante' obligaţiile profesionďe asumate prin contľactul de
pľestăľi servicii cu ľespectaľeatermeneloľ solicitate de către beneficiaľ;

- să îşi folosească Între aga capacitate pľofesională pentru asiguľaľea supoľlului necesar ťlnalizániîn
condiţii optime a activităţilor şi serviciiloľ ce constituię obiectul contractului;

- să ľăspundă cu pľomptitudine şi profesionďism solicităľilor autorităţii contractante şi să acoľde
acesteia sprijin în soluţionaľea oricăľor probleme cźľe Se circumscriu obiectului contľactului'

- documentele emise voľ fi puse la dispozi1ia Beneficiarului atât îrr foľmat electronic (*.pdf

'x.doc,*.dwg ) prin intermediul poştei electronice şi/sau supoľt electronic, cât şi pe suport hâľtie' dacă este
cazlil,, prin depuneľea la sediul beneficiarului din Str. Episcopiei, nľ. 1, Municipiul Slobozia, judeţul
Ialomila, cod postal 920023.

- să asiguľe conÍidenţialitatea informaţiiloľ la care are acces în derularea conhactului şi să se

asigure că, atät pe peľioada de derulaľe a contractului, cât şi după încetarea acestuią informaţiile sau
documentele nu Vor fi utilizatę în alt scop decât pentru îndeplinirea obligaţiilor contľactuale;
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- La elaborarea documentaţiei tehnico-economice prestatorul serviciilor de proięctaÍe va
întreprinde toate măsuľile necesaľe pentru respectarea obligaţiiloľ pľevŁute în PNRR pentru
iĺnplementarea principilui,,Do No SignificantHarm'' (DNSH);

- Pęntru plata documentaţiilor tęhnico-economicę, pręstatotul va emite factuľa doaľ după ce
documentaţiile respective au fost ľecepţionate calitativ de cătľe autoľitatea contľactantă. Pentľu
documentaţiile tehnico-economice la care proiectantul a stabilit cerinţe de verificaľe de cătľe verificatoľi de
proiecte atestaţi, ľecepţia calitativă a acestor documentaţii tehnico-economice Va avea loc doaľ după ce
acęstea au fost veľificate şi apľobate frră observaţii de către veľificatorii de pľoiecte atestaţi în condiçiile
legii, cu care autoľitatea contractantă a încheiat sau uÍnează să încheie contracte de acŁ'll4ie publică.
Recepţia cantitativă a documentaţiiloľ tehnico-economice nu este consideľată ľecepţie calitativă şi nu
înseamnă că documentaţiile ľespective au fost apľobate si însuşite de către autoritatęa contľactaĺrtă.

- PrestatoruI va rea|iza actualizarea gratuită a documentaţiei tehnico - economice elaborate pe o
perioadă de 6 luni de la data recepţionaľii ei calitative de către Beneficiaľ. În situaţia în care în această
perioadă, documentaţiile tehnico-economice elaborate de prestator nu Vor face obiectul unoľ finanţări din
PNRR, daľ autoľitatea contľactantă identifică alte posibilităţi de finanţaľe, pľestatorul nu are obligaţia de a
actualiza gľatuit documentaţiile tehnico-economice astfel încât acestea să coľespundă ceľinţeloľ autorităţii
contractante;

- La elaboľaľea documentaţiei tehnico-economice prestatorul serviciilor dę proiectare va
întľeprinde toate măsurile necesaľe pentru ľespectaľea obligaţiiloľ pľevŁute în legislaţia în vigoare' după
cum utmează:

o 1 auditoľ anergetic atestat, gradulprofesionď I, penfu construcţii şi instalaţii, îĺr conformitate
cu Ordinul 223712010.

o 1 Expert tehnic atestat pentľu rea1iz.41ę expertiza tehnica confoľm codului de proiectaľe P 100-
312018;

o peľsonal autorizatpentrustudiulgeotehnic;

o personď autorizatpentru studiul topografic;

o peľsonal autorizatpentru realizarestudiul DALVSF;

- Documentaţia tehnico-economica elaborată l actualizată" va respecta toate prevederile legale în
vigoaľe;

- oferteleserviciilor de proiectaľeprestatevor fi prezentateastfel :

o Relevęe constľucţie

o Studiu geotehnic cu veľificaľe AF

o Audit energďic

o StudiutopograficcuitzaocPl

o Studiu D.A.L.I şi verificaľe tehnică la rezisten1ă şi stabilitate

- Prestatorul va ceda în favoarea Achizitorului drepturile de autor pentru documentatiatehnico-
economicĄ füráa emite pretenţii legate de aceasta. Astfel, la predaľea documentaţiei, Municipiul Slobozia
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va putęa util'iza documentatia oricând, în vederea Îndeplinirii obiectiveloľ sale, fără a mai Solicita
pręstatorului acoľdul pľealabil.

- Documentatia Va fi intocmita in cate tľei exemplaľe originale.

v. oBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE AUToRJTĂ1il coľTRACTANTE:
a) să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru sęrviciile prestate;
b) să acorde sprijin şi informaţii profesionale pentru a se putea âesňşura cu profesionalism

activităţile pľoiectului' dar şi în cazll| problemelor la a căror rezolvaľe se solicită paľticiparea
prestatorului;

c) să pună la dispozi1ia prestatorului, pe duľata prezenţei acestuia la sediul bęneficiarului, spaţiul
de lucru, dotările şi logistica necesare pentru desfăşurarea activităţii' asiguľând condiţii pentru pasira.eu
secretului pľofesional;

d) să pună la dispozi1ia prestatorului toate informaţiile pe caľe le deţine şi sunt necesare pentru
îndeplinirea contľacţului ;

vI. CLAUZE CE sE voR INSERA Îľ coľľnłcTUL DE PREsTĂnr snnvĺclr
a) Prestatorul va proteja, în orice ciľcumstan1e, drepturile şi inteľesele autorităţii contractante şi va

asigura confidenţialitatea şi secľetul profesional cu pľiviie la activitatea autorităţii contractante. Aceste
obligaţii incumbă colaboratorilor şi asisten1ilor caie îşi desfrşoară activitatea în cadrul operatorului
economic; orice rezultate sau dľepturi, inclusiv drepturi de autoŕ şi/sau orice alte drepturi de proprietate
intelectuală şilsau industrială, obţinute fur executaľęa Sau ca uÎTnare a executării serviciilor ce Íäc obiectul
prezentului caiet de sarcini vor fi proprietatea autorităţii contractante, caľe le poate lti|iza,publica sau
transfera după cum consideră necesar' fără niciun fel de limitare geograťlcă iau de altă natură, sau la
costuri suplimentare

b) Prestatorul se obligă ca, pe întreaga derulare a contractului şi după Încetarea acestuia, să asigure
confidenţialitatea absolută cu privire la toate datele sau informaţiile de 

"ur" 
uluat la cunoştinţă în fiňpul

executării contractului şi care privesc în mod direct sau indiľect activitatea autorităţii contractante;
c) Drepturile de autor asupra oricărei documentaţii create în executarea contmctului vor fi

întotdeauna considerate ca fiind pe deplin protejate în favoarea autorităţii contractante, dacă au fost
comandate de acesta ori ľealizate îĺl considerarea prezentului contract;

d) obligaţiile de confidenţialitate prevăzute mai sus revin prestatorului pe toată durata prezentului
contract Şj după încetarea acestuia din orice motiv;

e) În cazul în care prestatorul încalcă obligatiile de confidenţialitatę şi de păstrare a secretului
profesional, autorităţii contľactante este îndreptăţit la repararea integrală a prejudiciului cauzat;

f) să asigure disponibilitatea informaţiilor şi documenteló' ."ĺ..itoure la proie ct cl ocazia
misiunilor de control desÍăşurate de ťtnantator sau de alte structuri cu competer'1" ĺn controlul şiľecuperarea debitelor aferente fondurilor euľopene şi/sau fondurilor publice na1iônale aferente acestorá,
úlpácaz.

VII. TERMENE DE REALIZARE A SERVICilLOR
Termenele de rea|izarę a serviciilor vor fi stabilite de către autoritatea contractantă, în funcţie

de perioada de depunere a proiectelor şi vor fi livrate după cum urmeazá:
- audit energetic - 15 zile de la emiterea ordinului de începere al serviciilor.
- expertiză tehnică : l5 zile de la emiterea ordinului de începere al serviciilor.



RoMÂNlA
JUDEŢut !ALoM!ŢA

MUNtCtPtUt sloBoztA
Adresă: S|obozĺa, Strada EpĺscopieI nr ], 920023,.]UdeÎUl |alomiţa, (t| 4365352

Telefon: A24)/231 401, Fax: 0243/212 t49
Website: https //mL]niciplułslobrozla ro. EmaiI: otÍice@municiolulslobozla rc

- studiul geotehnic cu Veriťlcaľe AF
serviciilor.

60 de zilę de la emiterea ordinului de începere al

- studiul topografic ç|JviZaoCPI : l0 de zile de la ęmiterea ordinului de începeľe al serviciilor'
- documentaţie de avízare a lucrărilor de intervenţii inclusiv devizul general estimativ - 60 de

z1lę dę la emiterea oľdinului de începere al serviciiloľ'
Pentru situaţiile neprevăzute, care intră în categoria urgenţelor, autoritatea contractantă va

aduce la cunoştinţa prestatorului situa1ia apărută, în ńaxim 24 d,e ore de la luarea la cunoştinţă,
comunicând totodată şi termenul limită de soluţionare' care este obligatoriu pentru prestator.

Durata de realizare a documentaţiilor tehnico-economice este de 60 de zile calendaristice de
la emiterea ordinului de începere al serviciilor.

VIII. MoDALITĂŢI DE PLATĂ
Plata serviciilor se va efectua în urma recepţionării de către beneťtciar a rapoaľtelor de

activitate/livrabileloľ intermediare, în termen de 30 de zlle de la emiterea facturilor.
Plata se va efectua astfel:
- 60% din valoarea contractului , pebaza Procesului Verbal de recepţie calitativă a Raportului

de audit energetic, expertizei tehnice şi studiu geotehnic cu veriťtcare AF;
- 40% din valoarea contractului , pe baza Procesului Verbal de recepţie calitativă a Studiului

topografic avizat oCPI şi Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie.

IX. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

? Intârzieri în prestarea sau decontarea serviciilor
In cazul în care' din vina sa exclusiva, prestatoľul nu îşí îndeplineşte obligaţiile asumate prin

contract' atunci achizitorul este indreptatit de a deďuce din pretul contractului, pĂuiĺta1i de întaráere
in cuantum de 0,l%o pe zi din valoarea contractului, incepând cu ziua imediat următoare termenului
de scadenţă şi până la data îndeplinirii obligaţiilor .u,r..rili"."a contractului.

b. Riscuri asociate achizitorului
Achizitorul se obliga sa receptionezę serviciile prestate in termenul stabilit. In cazul in care

achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci acesta
are obligatia de a platii penalitati, potrivit legislaţiei în vigoare.

Yl.r;at,

Dulgheľu GabľielIonel Balta


