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GENERALITĂŢI

1.1. Introduceľe
---) Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie

ansamblul cerinçelor pe baza cărora se elaborea zá d,ę cátre ťrecare ofeftant propunerea
tehnică.

1.2.

--+ CaÍetul de saľcini contine in mod obligatoriu, speciťrcatii tehnice si totodata indicatii
privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat, potentialii furnizori ai
solutiei, sa elaboreze pÍopunerea tehnica.

--+ Cerintele impuse vor fi consideratę ca fiind minimale si obligatorii. În acęst sens orice
ofertă tehnica prezentată,, cale se abate de la prevederile Caietului de sarcini va ír luata in
considerare, daľ numai în măsura în care pľopuneręa tehnică presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerinţeloľ minimale din Caietul de saľcini. ofertele de produse cu
caracteristici tehnice inferioaľe celor pľevazute in Caietul de sarcini atrage ľespingerea
ofertei ca neconforma.

I)enumiľea obiectivului de investiţie: ,,Constľuiľe Complex social Boľa - rea|izare
construire locuĺnţe sociale de tip container (modulaľe) ''

Informaţii despľe Autoľitatea Contľactantă

U.A.T. Municipĺul Slobozia

Strada Episcopiei 1, Slobozia 92OO23, jlđeţul Ialomiţa

tr'aza de pľoiectaľe: elaborare studiu de fezabilitate (S.F.), studiu geotehnic şi studiu
topogľafic.

Amplasament: terenul destinat invęstitiei este amplasat in intľavilanul Municipiului
Slobozia şi se află situat în partea de sud-est a caľtieľului Boľa, pe strada General
Magheľu ,Ia nľ. 115.

Teľenul în supľafaţa de 6649 mp este identificat prin Cartea funciară ĺlr' 34996 şi nr.
cadastral 1446 şi este accesibil din stľada General Magheru, avand vecinătăţile:

a. la nord: str. Geneľal Magheru/DJ2Ol

b. la sud:str, Stânjenei;

c. la est: str. Maxim Gorki;

d. la vest: str. Burebista

1.3.

1.4

1.5.



Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul lăľgit al amplasamentului estę situat în zona
plana' apaţinând maľei unităţi moľfologice, cunoscută sub numelę de Câmpia Bărăganului' în
lunca de pe malul stâng al ľâului lalomi1a.

Perimetrul care face obiectul acestui studiu se încadľează într-o zoná dęcâmpie, caractenzat
pnn următoarele valori:

- regimul tempeľaturilor:

- temperatura medie anuală

- tempeľafurile mędii multianuale în luna ianuarie

- temperaturile medii multianuale în luna iulie

- temperatura maximă (august 1951)

- tempeľatura minimă (februarie 1954)

Finanţaľea investiţiei

rn conformitate cu solicitarea Municĺpiului Slobozia nr. 40994 din 26.03.Ż021, adľesată
Asociaţiei Gľup de Acţiune Locală "Slobozia 2017, investiţia se varealizaprin Programul
opeľaţional Regional 20l4-2OŻO, Axa prioritară,9 - Spľijiniľea regenerăľĺi economice şi
sociale a comunitătiloľ defavorizate din mediul uľban, Prioľitatea cle investiţii g.t -
Dezvoltare locąlă sub responsąbilitatea comtmităţii (DLRC),prin depunerea unei ceręri de
finanţare pentru intervenţiile PoR din SDL, pľin ľenuntaľea la intervenţiile Reabiĺitarea
infrastructttrii rutiere pe străzile Vasile Roaită şi Stânjenei (aprox. 1 lçrn), R.eabilitarea şi
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare pe străzile Teilor, Trandafirilor,
Cloşca (apľox I,5 km) şi Reabilitarea şi modeľnizaľea locuinţelor sociale din blocul UGIRA.

Contextul realizarii investitiei şi beneficii obtinute

Decizia pľivind iniţieľea acestei investiţii, a fost luată în uľma analizei situaţiei existente
potrivit căreia, la data pľezentă Municipiul Slobozĺa nu deţine spaţii adecvate de cazare
pentľu familiile/persoanele aflate în disficultate respectiv, cele Íără venituri' rămase firă
locuin1ă în urma unor calamităţi sau caľe locuiesc în condiţii insalubre de locuit' mame
abuzate, etc, deoarece, cele actuale sunt insuficiente şi nu asigură condi1ii dę cazaręconform
standardelor actuale de locuit.

Pe de altă parte, efectele benefice pľevizionat e pnn realizarea obiectivului de investiţii sunt:

- îmbunătăţirea stilului de viată şi al confonului populaţiei deservite.

- asiguľarea condi1iilor minime pentru un trai decęnt din punct de vedere locati.v.
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1.8.

- aduceľea mai aproape a serviciiloľ sociale pe care le poate Îurniza Pńmăľia Municipiului

Slobozia cătľe benęf,rcarii acestora' eliminând barieľe de distanţă şi cost pe caľe le-ar

putea geneľa.

- cľearea unoĺ spaţii adecvate caľe să asigure, cetăţenilor aflaţi în dificultate' condi1ii pentľu

cazaÎę şi masă'

- analiza situatiei existente si identificaľea necesitatiloľ si a deÍicientelor

- utilizarea unor teľenuri aflate în degradaľe

obiectĺve geneľale, preconizate a fi atinse pľin ľealizarea investiţiei
Investiţia cę urmeaza a fi realizată,, face parte dintľ-un obiectiv general de investitie aaţe ate

ca scop principal construcţia unui complex social în cartierul Bora al Municipiului Slobozía,

pe două amplasamente diferitę şi caľe va Í'i deservit de o reţea de stľăzi cę urmează. a fl
reabilitată în cadrul obiectivului, reţea care face legatura amplasamentului investi1iei de pe

stľada General Magheru rľ. 115 (locuintele modulare) cu DJ 201.

Complexulcuprinde locuinţe sociale de tip containeľ (modulaľe) şi o cantină socială cu săli de

mese.

In concluzie, obiectivele investiţiei sunt:

o Construiľe locuinţe sociale de tip container (modulare);

o Constľuiľe cantină socială cu săli de mese;

o Reabilitare infľastructură rutieră care deserveşte complexul;

obiectul contľactului de achizitie

obiectul contractului de servicii, ce urmează a f,r atribuit, constă în elaborarea studiului de

fezabilitate, a studiului geotehnic, a studiului topografic, necesare pentru realizarea

obiectivului de investitii: ,,Constľuiľe Complex social Bora _construire locuinţe sociale de

tip contaĺneľ (modulaľe) ''

La elaboľarea documentaţiei şi Întocmiĺea tuturoľ documentelor, pľestatorul aľe obligatia de a

aplica/respecta toate actele normative şi prescripţiile tehnice în vigoaľe' aplicabile speciťrcului

contľactului care face obiectul prezentei pľoceduri. De asemenea' pľestatorul va

aplica/ľespecta şi eventualele acte normative şi pľescriptii tehnice aplicabile, caľe intră în
vigoare pe parcursul îndeplinirii contractului, dllpă' caz.

In acest sens:

a. Studiul de fezabĺlitate tľebuie să respecte continutul cadru al studiului de fezabilitate, în
conformitate cu prevederile H.G.R. nr.907 din 29.ll.2016 privind aprobarea conţinutului-

cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, pľecum şi a structurii

şi metodologiei de elaboraľe a devizului geneľal pentru obiective de investiţii şi lucľări de

interventii, respectiv Anexa 4, cap.A - Piese scrise si cap.B - piese desenate;
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Studiul de fezabilitate va fi întocmit în confoľmitate cu Tema cle proiectare aprobată de
HCL nľ. 327l25.11.2021 ataşată'caietului de sarcini.
b' Devizul General estimativ al investiţiei care se va întocmi la faza de Studiu de
Fezabilitate, va fi structurat conform pľevederilor H.G.R. nr.907/201'6 (Anexa 6 _
Metodologie privind elaborarea cĺevizĺtltti geneľal şi a cĺevizului pe obiect si Anexa 7 -
Continutul cadnl ąI devintlti general ąl obiectivtllui de investitii.)
c' Studiile geotehnĺce şi topogľafice VoI fi elaborate d,e persoane autoriząte/atestate in
domeniu conform prevederilor legaleşi vor ťl vizate/ avizate de catĺe veľiÍicatori atestati in
domeniu' respectiv de autoritati publice (referate verificatori privincl exigenteĺe cąre trebuie
îndeplinite, vizct oCPĄ.

orice document/documentaţie/formular necesaľ de întocmit, pentruy'sau în legătură cu
rea7izarca obiectului contľactului, va fi întocmit de către pĺestator, cu acceptul şi în numele
beneficiarului, iar costurile afeľente acestor activităţi se consideră incluse în oÍ.etă'

La elaborarea documentatiei enumerata mai sus, se va avea în vedeľe şi respectarea
tuturor actelor normative aplicabile, a normativelor de proiectare specifice domeniului
pľecum şi a Apelului de fişe de pľoiecte PoR/GAL SLoBoZIA ŻO|7l2oŻ1/9/l/g.]-sesiunea
5' oCToMBRIE 2021 şi a Ghidului Solicitantului elaborat de Grupul de Acţiune Locală
Slobozia 2017 P)PVGAL SLOB)ZIA 2O17/2O21/g/1/g.1aferent măsurilor frnantabile din
PoR din cadrul sDL Mun. slobozia - etapa a III-a a mecanismului DLRC.

Necesitatea şi opoľtunitatea investiţiei

La data prezentă, conform dateloľ Îumizate de cătľe Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia,
imobilul din Stľ' Viilor, nľ. 61, detinut de Municipiul Slobozia în scopul de a asiguľa
locuinţe sociale pentru persoanele/familiile aflate in situa1iile menţionate mai sus, nu mai
poate asiguľa condiţii decente de locuit conform standardeloľ nationa]e în vigoaľe,
prezentand următoaľele degradări:

compartimentări necorespullzătoare

tencuieli

pentľu un

căzate

bloc đe

paĄial, zugráve:li învechite,

locuinţe, instalaţii ęlectrice
necorespunzătoare, instalaţii sanitaľe deteriorate, lipsa unui sistem de îĺlcălzire, lipsa
bucătăriilor şi a gľupurilor sanitaľe pentru fiecare garsonieľă'

Din aceste deÍiciente renl|tá o ineťrcienţă a seľviciilor sociale furnizatęde municipalitate
cetăţenilor săi, pľin:

- incapacitatea de a pune la dispoziţia persoanelor aflate în dificultate a Lmoĺ spaţii de
cazaÎe sau a unor spaţii pentru luat masa adecvate.

perpetuaľea conditiilor pentru segregaľea comunită1ilor defavori zatę din Zona IJľbana
Mar ginalizata a Municipiului Slobozia.



4.

Astfel, se impune nęcesitatea rcalizániunor spaţii de locuit caľe să ofeľe condiţii minime de

çazaÎę corespunzătoaľę standaľdeloľ actuale, tuturoľ persoaneloľ care se află,, la un moment
dat, în diťrcultate, măsuľa ťrind oportună datoľită uľgenţei carc rezidá din lipsa unor spaţii
disponibile care să asigure această necęsitate.

Regimul juľidic aI terenului

Amplasamentul se inscrie in domeniul public aflat in proprietatea Municipiului Slobozia, in
conformitatę cu documentatiile cadastrale, respectiv Cartęafunciaľă rlĺ.34996 şi nľ. cadastral
1446

Descľierea sumara a obiectivului de ĺnvestitie
Avand în veđerea gľadul ridicat de pauperizaľe a populaţiei, situaţia actuală' a locurilor de
muncă, gľadul de alfabetizare şi nrr în ultimul rand, nivelul de trai al cetăţeniloľ săi, pľin
aceasta investitie, Municipiul Slobozia isi propune sa realizeze 75 de unităţi locative caľe
să asiguľe, în prima etapă,, necesarul actua|privind spaţiul pentľu cazarea celor 73 de Í'amilii
identificate ca fiind în diÍicultate pe ÎazaMunicipiului Slobozia şi ulterioľ, spaţiul suplimentaľ
pentru asigurarea cazáni altorpersoane aflate în aceleaşi situatii.

Locuin1ele çę urmeazá a Íi constľuite vor fi de tip containeĺ, compal-timentate astfęl încât să
poată raspunde nevoilor impuse de numărul diferit de membri din familiile care vor beneÍicia
đe cazarea în complex, fiind racoľdate la toate utilităţile necesaÍe (alimentaľe cu energie
electrică, telefonie, alimentaľe cu apă, cana|izaręmenajeľă şi pluvială, gaze naturale, etc.).

Accesul la locuinçele de tip container (modular) care se vor amplasa pe platforme betonate' se

rea|izeazá prin intermediul aleilor pietonale şi a dľumurilor carosabile.

Cerinte tehnice de proiectaľe

Documentaţia tehnică afeľentă realizárii locuintelor sociale a cáror construiľe face obiectul
prezentului Caiet de sarcini, se va ľealiza cu ľespectarea prevederilor LEGEA nr. 114 din 11

octombrie 1 996 (* *ľepublicatăx *) privind locuinţele.

Potrivit Capitolului IY, art.41 din prezenta lege, "ĺocuinta sociala se realizeaza crl
respect(treű suprafetei utile si a dotarilor stabilite in limitą stprafetei constrttite, potrivit
anexei nr' 1 la prezenta lege ", motiv pentru caľe proiectaľea se va ręalizaîĺl conditii1e impuse
de exigenţeleţele minimale stabilite prin această anexă, privind:

A. Cerinţe minimąle

B. Suprafetre minimale

C. Încăperi sanitare

D. Dotąreą minimci a încăperilor sanitąre şi a bucătăriei

E. Dotarea minimă cu instąlatii eĺectrice



În concluzię, elaborarea documentatiei tehnice - la faza Sfudiu de Fezabiliĺ;ate, se va rea1jza

pentru c0nstruiľea a 75 de unităţi locative , de tip container (modular), caľe să asigure

spaţiul pentru cazare^ (independentă) a celor 75 de famĺlii (dintre care 73 sunt în aşteptaľe).

Prin unitate locativă se va înţelege spaţiul locuibil pentľu 1 (una) cumerĄ, care să
ľespecte prevederile Legii nľ, 114/1996 republicată privínd cerinţele menţionate mai sus sÍ

cu încadľarea in índicatoríi urbanistici prexentati mai jos.

Característici te hnice

Elaborarea acestei documentaţiei tehnice - Îaza Studiu de Fezabilitate, se va face în condiţiile
ľespectării supľafeţeloľ şi indicatorĺloľ urbanistici privind teľenul pus la dispoziţie
(amplasamentul investiţie) :

1. Supľafata teren : 6.649 m2

2. Suprafată platforme containere :2.992,5 rł
3. Supľafată spaţii verzi : I.994 m2

4. Suprafată trotuare, alei pietonale şi carosabile : 1662,5 mŻ

5. Regim de inaltime locuinţe : P+l

6. P.O.T. :45%

7. C.U.T. :1,20

Teľmen elaboraľe documentatie: 45 zile de la emiteľea oľdinului de prest are L
servicĺilor.

Teľmenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către prestator

(proiectant) va ťl de cel mult 3 zĺIe de la data precizatain ordinul de incepelre a serviciiloľ.

Prestatorul aľe obligaţia de a completa/refacę în termen cât mai scurt,

documentele/documentatiile întocmite, în concoľdanţă cu observatiile tľansmisę de

Autoritatea Contractantă;

De asemenea, îşi va asuma răspundeľea pentru solutiile proiectate, pentru estimarea

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

ale investitiei şi in cazul ľespingerii de catre comisiile de avizare ale Consiliului Local
Municipal a studiului de fezabilitate si indicatorilor indicatorii tęhnico-economici afeľenti, le

va ľeface cu incadľarea in observatiile adusę de acestea;

Termenul de rezolvaľe a tuturor observaţiilor Comisiei de avizare a Consiliului Local al
Municipiului Slobozia, este de maxim 3 zile de la sustineľea de către prestato-r în faţa acestei

comisii.

7. Pľedareadocumentatieĺelaboľate
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Plati

} Studiul de fezabilitate, se pľedă bęneficiarului, pe suport de hârtię în 3 exemplare
ongĺrale şi un exemplar original sęmnat si stampilat în format ęlectronic (scanat).

} Studiul geotehnic si topografic în câte 3 (trei) exempiare originale pe suport de hârtie şi
câte un exemplar Semnat si stampilat pe suport electľonic (scanat) . Studiul geotehnic va fi
însoţit de refeľatul de veľificaľe' iar studiul toografic va conţine viza OCPI şi pľocesul
verbal de recepţie.

Pe paľcursul derulării contracfului de servicii coľesponde nţa va Íi în limba ľomână.
Documentele solicitate se vor ľedacta în limba română. Toată documentatia aferentă'
elaboľată sub orice formă, este şi va rămâne în proprietatea beneÍiciarului îrr timpul şi după
ťlnalizarea activitătilor contractului. ofertantul nu poate folosi sau dispune de această
documentatie frĺă un acord scris emis în prealabil de beneficiar. La pľedarea ĺlocumentaţiei şi
efectuarea plăţii acesteia, se vor transfera, cátre beneficiar, şi dľepturile de pľoprietate
intelectuală asupra lucrăľii.

Receptia documentatiei elaboľate

Documentele ęnumerate Ia Cap.2 Se voľ preda Autoritatii Contractante, in termenul stabilit
prin Contľact si in cantitatile mentionate 7a Cap'7, in volume/suporťuri distinote. Predarea se
efechlęaza de catre repľezentanti de specialitate ai Íiecarei parti contľactante, pe baza de
proces verbal, numerotat si datat' înľegistľat la ambele părţi contľactante.

Receptia cantitativă şi calitativă se face la sediul benęficiarului unde, drrpă veriÍicarea
documentatiilor predate se va încheia un proces verbal de receptie conform cerinteloĺ din
contract' Îĺ canil în care serviciile prestate de Íinna câştigătoare nu coinciĺĺ din punct de
vedere al pľetului sau calitătii cu cele din ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă dľeptul de
a solicita daune compensatorii.

În cazul în caľe, în urma recepţiei cantitative şi calitative, se constată deficiente sau neclarităti
în cadrul documentatiei pľedate, ofertantul declaľat câştigător are obligaţia de a rectifica în cel
mai scurt timp posibil aceste deficienţe sau neclari táţi, frră' costuri suplimentare faţă de
valoarea ofertată a contractului, pana la impleme ntarea solutiei pľopuse in studiul de
fęzabilitate.

Plata aferentă serviciilor prestate se va face de către prestator pe paľcursul derulării
contractului de servicii, în baza facturii, prin viľament bancaľ, în contul inĺJicat de către
prestator, astfel:

- 70% din valoarea contractului de servicii la predarea studiului de fezabilitate, a studiului
geotehnic verificat şi a studiului topogľafic cu viza }CPI. numai după încheierea
procesului verbal de predaľe primire şi ľecepţie calitativá;
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Director executív,

ing. Radu Marian

- 30% din valoarea contľactului de servicii după aprobarea studiului de fezabilitate în
sedinta Consiliului Lo cal;

Alte oblígatii ale pľestatoľului

Prestatorul are obligatia sustinerii documentatiei elaborate in fata comisiilor de specialitate,
la solicitarea beneficiarului.

Prestatorul are obligatia de a completa/reface in termen cat mai scurt,
documentele/docmunetatiile intocmite, in concordanta cu observatiile transmise de
Autoritatea Contractantă'

Termenul de rezolvare a tuturor observatiilor Comisiei de avizare a Consiliului Local al
Municipiului Slobozia, este maxim 3 zile de la sustinerea de catre prestator în faţa acestei

Fiind un proiect ce se va depune spre Íinanţare din suľse nerambusabile, în cazu! încare, în
cadrul procedurilor de veriťtcare, reprezentantii GAL şi/sau ADR solicită clarificări sau fac
observaţii, Prestatorul va proceda la refacerea sau completarea documentaţiei, în termen de 3
zilelucrátoare de la primiĺea acestora de la Beneficiar.

Totodata, Prestatorul va respecta prevederile Grilelor conformităçii şi calitătii anexate
prezentului caiet de saľcini, afęrentę Apelului de fişe de proiecte PSR/GAL SL9B9ZIA
20 17 / 2021 / 9 / I / 9 . I - sesiunea 5, OCTOMB RIE 2OZl .

Întocmit,

ing. Anghel Comelia


