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PRIVIND

Aclĺziţia de seľvicii de pľoiectaľe - Îealizare documentatii tehnico - economice pentľu
obiectivul finanţat prin P.N.R.R. : '' Cresteľea eficientei energetice _ Inteľnat Liceul Tehnologic
"Mihai Eminescu", Municipiul Slobozia".

Caietul de saľcini face parte integľantă din documentaţia de atribuiľe şi constifuie
ansamblul ceľinţelor pe baza cărora se elaboreazá ďe către Íiecaľe ofertant proprrneľea
tehnică.
Caieful de saľcini conţine în mod obligatoľiu, specificaţii ţehnice şi totodată indicaţii
pľivind ľegulile de bază' care tľebuie respectate astfel încât, potenţialii fuľnizori ai
soluţiei, să elaboľeze propunerea tehnică . Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiinđ
minimale şi obligatoľii .

În acest sens orice ofenă tehnică prezentatá 
' 
care se abate de la prevederile Caietului de

saľcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică
presupune asigurarea unui nivel calitativ supeľior ceľinţelor minimale din Caietul de
saľclnl .
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CAIBT DE SARCINI

Date Geneľale
Obiectul Contľactului De Pľestăľi Seľvicii
Documente De Referintă
obligaţiile Pľincĺpale Ále Pľestatoľului
obtigaţiile Pľincipale Ale^Autoľităţii Contľactante
Clauze Ce Se Vor Inseľa In Contľactul De Pľestări Seľviciĺ
Teľmene De Realizare A Seľvĺciilor
Modalităţi De Plată
Riscuľi Aferente Implementarĺi Contľactului

I. DATE GENERALE
1. Autoľitate contractantă

Denumire: MTINICIP ruL SLOBOZIA
Cod fiscď: 4365352
Adľesa: Stľ. Episcopiei, nr. 1, Municipiul Slobozią jude1ul lalomţa, cod postal 92OO23
Telefon: 0243 1231401 ; Fax: 0243 l2I2I49 ;

e-mail: office@nunicipiulslobozia.ro ;

pagina web : www.municipiulslobozia.ro

2. Denumiľea investitĺeĺ:Achizi1ia de servicii de pľoiectaľe - realizare documentatii tęhnico -economice pentru obiectiwl finanţat prin P.N.R.R.: ''Cresterea eficientei energetice - Internat
Licęul Tehnologic "Mihai Eminescu'', Municipiul Slobozia''.

3. Suľsa finanţaľe: Buget local.

4. Amplasament z Judeţuĺ lalomiţa, Municipiul Slobozia,Aleea Parcului

5. Denumiľea şi tipul contractului de achiziţie publĺcă: Contract de ąchizitie publica servicii de
proiectare - realizare documentatii tehnico - economice pentru obiectivul finanţat prin P.N.R'R. ;

"Cresterea eficientei energetice _ Internat Liceul Tehnologic "Mihai EminescLt", Municipiuĺ
Slobozia".

6. Necesitatea si opoľtunitatea rea|izaľii investitiei
Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă este de a oferi spľijin pentru investiţii şi reforme

esenţiale în vederea redresăľii sustenabile şi pentru ameliorarea rezilienţei economice şi sociale a
statelor membre UE. La finalul perioadei de investiţii, economiile şi societăţile europene voľ fi mai
bine pregătite pentru provocările şi poľtunită1ile tranziçiiloľ veľzi şi digitale.

Necesitatea investiţiiloľ de modernizaľe şi de cľeştere a eficienţei eneľgetice în clădiľi este în
geneľal fundamentată pe considerente de reducere a costuriloľ legate de utilĘi, dar consecinţa trebuie
să fie în pľimul ľând creşterea funcţionalităţii şi confortului în clădiri, inclusiv pľin atingerea unui nivel
cât mai ridicat de perfoľmanţă eneľgetică (noţiunea - clădiri cu consum eneľgetic aproape egal cu zeľo
I1ZEB), precum şi pentru respectaľea legislaţiei' normeloľ şi noľmativeloľ in vigoare, păstľând şi chiaľ
punând în valoare aspectul arhitectuľal şi de încadrare armonioasă în peisajul construit.
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7. Scopul Investiţiei

BeneÍiciarul solicită elaboraľea integľată a Expertizei Tehnice Structuľale, a Raportului de
Audit Eneľgetic cu CeľtiÍicate de Peľfoľmanţă Energetică, pľecum şi a Documentaţiei de Avizarc a
Lucľăľiloľ de Inteľvenţie (DALI) pentru o clădiľe ľezidenţială multifamilială' în vederea accesării de
fonduri europene aferente Planului Naţional de Redresaľe şi Rezilienţă în cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5|2|B.2.1/1, PNRR/2022|C5|B.2.2/I, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 -
Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice' opeĘiune a B.2:
Ręnovarea energetică modeľată sau aprofun dată, a clădiľilor publice.

În vedeľea realizanj obiectivului de investiţii caľe vizeazá necesitatea cľeşterii eficienţei
energetice a unor construcţii, este propus corpul care deserveste ca intemat de scoala amplasat in
cadrul Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu''' Astfel, constľuctia care face obiectul investiiiei, este
amplasat pe terenuri aflate in intľavilanul Municipiului Slobozia , după cum urmează:

Amplasament: Aleea Parcului nľ. 9

Vecinătăti:

N - şoseaua Nordului

S - incintă Spital Judetean

E _ incintă Ugira

V - bloc V5

Coľp cladire :

- Suprafata construita la sol: 1316 mp;

- Regim de Inaltime:P+481'

- Suprafata construita desfasuľata: 6580 mp;

obiectul investitiei il constituie "Cresteľea eÍicientei energetice lntemat Liceul
Tehnologic "Mihai Eminescu'', Municipiul Slobozia''' proprietate public-a a Municipiului Sloboziá,
HCL nr. 103 1201 1, Legea 213 I 1998, pozitia 16.

cladirile sunt inscrise in cartea Funciara Nr. 38381 slobozia .

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

obiecful contractului de aclnzi1ie publică este prestarea serviciilor de proiectare - rcalizarę
documentatii tehnico - economice pentľu obiectiwl "Cresteľea eficientei .''".g.ti.. - Internat Liceul
Tehnologic "Mihai Eminescu'', Municipiul Sloboziď'îĺl cadrul progľamului PNRR, constând în:

Aclllzitia serviciilor de proiectare pentľu realuarca documentaţiiloľ tehnico - economice pentľu
proiectul finantat prin PNRR va fi organizatdupacum uÍmeaza:

. Audit eneľgetic;

. Expe,rtiza tehnica;

. Studiul geotehniccu vďficare AF;
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. Studiul topografic cuvizaOCpl;

r Documentaţie de avizaľe a lucľăľiloľ de intervenţii inclusiv dęvizul genęľal estimativ.

Documentatia tehnico-economică se va ľealiza în confoľmitate cu HG 907l2O16 cu modificăľile şi
completăľile ulterioaĺe şi de condiţiile din Ghidul Solicitantului din cadrul PNRR, Axa 2 - Schgma de
gľanturi pentľu eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiľi publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică
modeľată sau apľofi'ľr datĂ aclădirilor publice

III. DOCUMENTE DE REFERINTA

Documentaţia tehnică va fi întocmită conform prevederiloľ următoaľeloľ acte notmative:

I-egeanr' 9812016 privind aclllzitii|epublice, cu modificarile si completaľile ulterioare;
HG nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicaľe a prevederilor
referitoare la atribuiľea contľactului de acţllziţie publică a acoľdului-cadru din Legea 9812016
privind achizi1iile publice, cu modiÍicaľile si completarile ulterioaľe;
I-egeaI0lI995 privind calitateaîn construcţii, cu modificările şi completăľile rrlterioare;
Legea 50lI991 republicată, privind autoizarea executăľii lucrărilor de construcţii' cu
modificărilę şi completările ulteľioare;
H.G. 9071201ó privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
H'G. 92511995 privind Regulamentul de verificaľe şi expertizaľe tehnică de calitate a
pľoiectelor' a execuţiei lucraľilor şi a construcţiilor, modificatapľin H.G. ĺlr.74212018;
Legea 35012001privind amenajaľea teľitoriului' cu modificăľile şi completăľile ulteľioaľe;
H.G. nr. 34312017 pentru modificarea H.G. nĺ' 273lt994 privind apľobarea Regulamentului de
recęţie a lucrărilor dę construcţii şi instalaţii afeľente acestora;

- Alte acte normative si ľeglementaľi tehnice în vigoaľe pľivind pľoiectarea lucrăľiloľ de
constľucţii şi instalaţii;

Iv. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI:
- să îşi orgalizeze activitatea şi timpul de muncă astfel încât să,realizęze în timp şi în condi1ii de

calitate conťorme cu ceľinţele autorităţii contractante' obligaţiile profesionale asumate pľin contľactul de
prestăľi servicii cu ľespectarea termeneloľ solicitate de către beneÍiciar;

- să îşi folosęască întľeaga capacitate pľofesională pentru asiguľarea supoľtului necesar finalizăľii în
condiţii optime a activităţilor şi serviciilor ce constituie obiectul contractului;

- să răspundă cu pľomptitudine şi pľofesionalism solicităľilor autorităţii contľactante şi să acoľde
acesteia sprijin fur soluţionaľea oricăľoľ probleme care Se circumscľiu obiectului contľactului.

- documentele emise vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului atât în format electronic (*.pdf
,x.doc,*.dwg ) pľin intermďiul poştei electľonice şi/sau supoľt electronic, cât şi pe suport hârtie, dacă estę
cazll, prin depurerea la sediul beneficiarului din Stľ. Episcopiei, nľ. l, Mrmicipiul Slobozia' judeţul
Ialomila, cod postal 920023.

- să asigure confidenţialitatea infoľmaţiiloľ la care are acces în derulaľea contľactului şi să se
asigure că, atât pe perioada de derulare a contľactului, cât şi după încetaľea acestuią informa1iile sau
documentele nu vor fi utilizate în alt scop decât pentru îndepliniľea obligaţiilor contractuale;
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- La elaborarea documentaţiei tehnico-economice prestatorul serviciilor de proiectare Va
întrepľinde toate măsuľile necesaľę pentru respectaľea obligâçiiloľ pÎeváz]Jte În ghidul Î'Nnn pentru
implementaľea pľincipilui,'Do No Signifi cant Haľm'' (DNSĐ;

- Pentľu plata documentaţiilor tehnico-economice, pľestatotul va emite factuľa doaľ după ce
documentaţiile ľespective au fost recepţionate cďitativ de către autoľitatea contractantă. Pentľu
documentaţiile tehnico-economice la care proiectantul a stabilit cerinţe de verificare de cătľe veľificatoľi de
proiecte atestaţi, ľecepţia cďitativă a acestor documentaţii tehnico-economice Va avea loc doar după ce
acestea au fost verificate şi aprobate făľă obseľvaţii de către veľiÍicatorii de proiecte atestaţi în condiţiile
legii, cu caľe autoritatea contractantă a încheiat Sau rľmează să încheie contľacte de acIĺ4ie publică.
Recepţia caĺtitativă a documentaţiiloľ tehnico-economice nu este consideľată recepţie calitativă şi nu
înseamnă că documentaţiile ľespective au fost apľobate si însuşite de cătľe autoritatea contľactarrtă.

- Prestatorul va realiza aclualizarea gratuită a documentaţiei tehnico - economice elaboľate pe o
perioadă de 6 luni de la data ľecepţionarii ei calitative de căfoe Beneficiar' În situa1ia îĺr caľe în această
perioadă' documentaţiile tehnico-economice elaborate de prestator nu vor face obiectul unoľ finaĺrţăľi din
PNRR, daľ autoritatea contractantă identifică alte posibilitaţi de finanţaľe, pľestatorul nu are obligaţia de a
acťloiliza gratuit documentaţiile tehnico-economice astfel încât acestea să coľesprmdă cerinţelor autorităţii
contractante;

- La elaboraľea documentaţiei tehnico-economice prestatorul serviciiloľ de proiectaľe va
întľepľinde toate măsuľile necesaľe pentru ľespectaľea obligaţiiloľ pľevŁute în legislaţia în vigoaľe, după
cum urmează:

o 1 auditor energetic atestat , gradul profesional I, pentru construcfli şi instalaf,i, în conformitate
cu Ordinul 2237/2010.

o 1 Expert tehnic atestat pentľu realiz.are expertlzatehnica conform codului de pľoiectme P 100-
312018;

o personal autoľizatpentu studiul gootehnic;

o posonď autorżatpentľu studiul topogľafic;

o personď autorżatpentu reallune studiul DALI/SF;;

- Documentaţia tehnico-economica elaborată l actlnlizată' va respecta toate prevederile legďe în
ügoaľe;

- ofertele serviciiloľ de proiectare prestate vor fi prezentate astfel :

o Relevee consüucfle

o StudiugeotehniccuvďficaľeAF

o Audit energetic

o Studiutopografic cu viza OCPI

o Studiu D.A.L.I şi veľificaľe tehnică la rezistenţă şi stabilitate

- Prestatorul va ceda în favoarea Achizitorului dľepturile dę autor pentru documentatia tehnico-
economicĄ ťará a emite pľetenţii legate de aceasta. Astfel, la predaľea documentaţiei, Municipiul Slobozia
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Va putea ]utlliza documentatia oricând, în vederea îndeptinřii obiectivelor sale, ňră a mai Solicitaprestatorului acordul prealabil.

- Documentatia va fi intocmita in cate tľei exemplare originale.
v. oBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE AUToRITĂ1u coľTRACTANTE:

a) să plătească preful co
b) să acorde sprijin şi cu profesionalismactivităţile proiectului, dar s olicită par1icipareaprestatorului;
c) să pună la dispoziţia prestatorului' pe durata prezenţei acestuia la sędiul beneficiarului, spaţiulde lucru, dotările şi logistica necesare pentľu desňşu.ur"u u.iiuita1ii, asigurând condiţii pentru păstrarea

secretului profesional;
d) să pună la dispozi1ia prestatorului toate infoľmaţiile pe care le deţine şi sunt necesare pentruîndeplinirea contractului ;

vI. CLAUZE CE sE voR INSERA Îľ coľľnłCTUL DE PREsTĂnr srnvrcrr
drepturile şi interesele autorităţii contractante Şi va
rivire la activitatea autoritătii contractante. Aceste
îşi desÍăşoară activitatea în cadrul operatorului

ri de autor şi/sau orice alte drepturi de pľoprietate
Sau ca urÍnare a executării serviciilor ce fac obiectul

sarcini vor fi proprietatea autorităţii contractante, care le poate uti|iza,publica sau
consideră necesar' ňră niciun fel de limitare geografică śau de altă natură, sau la

b) Pľestatorul se obligă ca, pe furtľeaga derulare a contractului
confidenţialitatęa absolută cu privire la toate datele sau informatiile
executării contractului şi care privesc în mod direct sau indirect acti

c) Drepturile de autor asupra oricărei documentaţii create în executarea contractului vor ťr
ca fiind contractante, dacá au fost
realizate
onfidenţi pe toată durata prezentului

ile de confiden1ialitate şi de păstrare a secretului
repararea integrală a prejudiciului cauzat;
i documentelor referitoare la proiect cu ocazia

u de alte structuri cu competenţe în controlul şi
:::ľ:ľ" debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fonduriloľ publice naţionale ď.;;řa-c!il;;
ovpa caz.

VII. TERMENE DE REALIZARE A SERVICilLOR
Termenele de ľealizare 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 zlle de la emiterea ordinului de începere al serviciilor.
- expertiză' tehnică : 15 zilre de la emiterea ordinului de începere al serviciilor.
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- studiul geotehnic cu veľificare AF : 60 de zile de la emiterea ordinului de începere alserviciilor.

- studiul topografic culvjzaoCPl : 60 dę zilę de la emiterea ordinului de începeľe al serviciilor.
- documentaţie de avizaľe a lucrărilor de intervenţii inclusiv devizul general estimativ - 60 dezile de la emitęrea ordinului de începere al serviciilor.

' Pentru situaţiile neprevăzute, caľe intră în categoria urgenţelor, autońtatea contľactantă vaaduce la cunoştinţa prestatorului situaçia apărută, în ńaxim Ż4 d,e ore de la luaľea la cunoştinţă'comunicând totodată şi termenul limită de soluţionare' care este obligatoriu pentru prestator.
Durata dę realizarę a documentatiilor tehnico-economice este de 60 de zile calendaństice dela emiteľea ordinului de începere al serviciilor.

VIII. MoDALITĂŢI DE PLATĂ
Plata serviciilor se va efectua în urma recepţionării de către beneficiaľ a rapoaľtelor deactivitate/livrabilelor intermediare, în termen de 30 de zile de la emiterea facturilor.

Plata se va efectua astfęl:
- 60% din valoarea contractului , pe baza Procesului Verbal de recepţie calitativă a Raportului

de audit eneľgetic, expertizei tehnice şi studiu geotehnic cu verificare AF;- 40% din valoarea contractului , pe baza Pľocesului Verbal de recepţie calitativă a Studiuluitopogľafic avizat oCPI şi Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Intervenĺie'

IX. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

? Intârzieri în prestarea sau decontarea serviciilor
In cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate pńncontract' atunci achizitorul este indreptatit de a deďuce din pretul .orrtru.tolrri, p""r'utĺta1i de întarzieľein cuantum de 0,I%o pe zi din valoaľea contractului' incepând cu zilaimediat următoare termenului

de scadenţă şi până |a dataîndeplinirii obligaţiiloľ .u., r"rili.."a contľactului.

b' Riscuri asociate achizitoľului
Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile pľestate in teľmenul stabilit. In cazll in caľeachizitorul nu onoreaza factuńle in termen de 30 zile de la expiraľea perioadei convenite atunci acesta

are obligatia de a platii penalitati, potrivit legislaţiei în vigoaie.

Întocmit, Yaat,
Director Executiv,

Ionel Balta


