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achizilta dir:ecti ind Elaborare documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie/ Studi de fezabilitate;i proiecl: tehnic ( D.A.L.I./S.F.+ D.T.A.C).
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ROMANIA
JUDETUL MEHEDINTI

PRIMARIA ORASULUI STREHAIA
Str,

www.primariastrehaia.ro Telefon: 02521370.159, email: contact@primariastrehaia.ro

CAIET DE SARCINI
umentafie de avizare a lucririlor de interventii / Studiu de

gi Proiect tehnic (D.A.L.I. /SF+D.T.A.C. + PTh) +
nici din partea proiectantului pe perioada lucrlrilor

pentru obiectivul de investitii
ire imprejmuire qi acces clldire Spital Strehaia"

ini corrstituie ansamblul cerin{elor pe baza cdrora se elaboreazd oferta rle
fertan{i. Toate cerin{ele sunt minimale gi obligatorii.

Nr. inregistrur", /1,
Data: dJ.Ot JO

Blaborare
fezabiltita

asistentll
)

"con

Caietul de

citre fiecare dintre

NT
Ljnitatea Ad

judetul MeherJinti
irristrativ Teritorald Strehaia, localitatea Strehaia, strada Republicii nr. 124,

iniliazd achizilia directd privind Elaborare documentatie de avizare a
lucrarilor de i tie/ Studiu de fezabilitate qi proiect tehnic ( D.A.L.I./S.F.+ D.T.A.C. +
PTh) + asisten{I nici din partea proiectantului pe perioada derulirii lucrrrilor pentru
obiectivul de i i ,, Construire imprejmuire qi acces cl5dire Spital Strehaia,'.

UL
Prestatorul se obligd sd presteze servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii

,,Construire muire;i acces cl[dire Spital Strehaia "constau in:
- Documentalie de avizare a lucrdrilor de intervenlie ( studiu de fezabilitate), documenta!ie

tehnicii pentru autori:zalia de construire, proiect tehnic vizat de verificator MLPAT,
asisten{d tehnicS din partea proiectantului pe perioada derul[rii lucr[rilor;
Alte sludii necesare conform prevederilor legale;
Documenta!ia necesard pentru obtinerea certificatLrlui de urbanism
D<lcumentatiile pentru oblinerea avizelor solicitate prin cerlificat urbanism
'fema rle proiectare (plan;e ediflcatoare);
Asisten{E tehnic6 din partea proiectantului pe perioada derulf,rii lucr6rilor.



3..'TE]RMENE SI RISCURI

3.1. Te,rmene
Docun:Lentele tehnice solicitate potrivit prezentului caiet de sarcini vor fi finalizate in

termen:

I0 zile pentru l['ema de proiectare de la semnarea contractului

pentru D.A.L.I. de la notillcarea din paftea beneficiarului de acceptare a30 z;ile
temei de proie,ctare,

15 Zlile pentru D.T.A.C. + PTh, dupa predarea documentaliei de actualizare a
lr"rcrdrilor de irrvestilii gi vor permite Beneficiarului s[ le foloseasaa ca documente suport in
procesele clecizionale, de autorizare, avizan:e etc., pentru suslinerea aplica{iei de finan}are gi
pentru atribuirea contractului de execulie lucr[ri,

Contra,ctul se va semna in termen de maxim 3 zile de la comunicarea rezultatului
procedurii de achizitie.

3.2. Riscuri
Pretul ,cfertei va include riscurile generale prezentate mai jos, iar Prestatorul nu va avea

nici o pretentie de orice naturtr (rnateriala, financiara, etc..) in cazul aparitiei acestora.
Benefir:iarul, din acest motiv, solicita pentru acest proiect si atentioneaza viitorul Prestatr)r

asupra seriozitatii si profesionalismului cu care isi va indeplini sarcinile ce ii revin asa cum sunt
ele descrise in prezentul caiet de sarcini cat si in legislatia romana in vigoare.

Prestat,orul va lua toa[e rnasurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor
urmatoarekrr ri sc uri generale identifi cate si consec inte [e aferente :

a) Riscul si c,cnsecintele aferente unor solutii tehnice gresite, sau solutiile tehnice definite de
Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecintele aferente cu privire la
costurile supIirrentare rezulterte ale Proiectului.
b) Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini isa

apara modificzrri in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de
proiectare, inv'estigatiilor, studiilor, analizelor, etc., necesare elaborarii D.A.L.I.. Prestatorul va
face toate demersurile pentru completareaJajustarea/refacerea serviciilor si lucrarilor desfasurate
pana la momentul aparitiei acestor schimbari si prestarea restului serviciilor si lucraril,rr
neefectuate in baz.a noi lor cerinte legislative.
c) Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane, ori plangerile
aparute in penioada consulta.tiilor publice (ex. probleme de mediu, probleme de patrimoniu
cultural, etc) ou impact asupra termenului de finalizare si livrare a documentalie de avizare a
D.A.L.l. sau a altor servicii si lucrari solicitate conform caietului de sarcini.
d) Riscul sa apara intarzieri siisau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelc,r,
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai mult,cr
autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri.
lmposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai mult,cr
avizelacorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a Acordului de
Mediu sau a altor autorizatii rlecesare, fapt ce ar determina blocarea realizani proiectului.

Pe par,cursul derularii proiectului pot apare si alte riscuri cu caracter specific care pot
conduce la intarzieri in deslasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi soluiionate de citre
parti, potrivit prevederilor legale.



Contractul se va semna in termen de maxim 3 zile de la comunicarea rezultatului
procedurii de achizitie.

4. pESiCRIEREA PITOIEC',TULUT
Dirnensiuni: 148 rnrl

Lucrdrile de CONS'I[{UIRE CARD ARHITECTURAL constau in :

va construi o poart[ de acces pietonali de 1,10 m Ei una pentru vehicule de 4,10 rn,
actionartd electric, inclusiv cabind tehnic6 gi control acces;

In veclerea elaborarii D.A.L.l,iSF., D.T.A.C. si Proiect tehnic pentru obiectivul de
investitii ,, Cronsl;ruire imprejmuire qi acces clldire Spital Strehaia "se vor efectua toate
studiile impuse de legislatia in vigoare - HG nr.90712016, se vor respecta toate prescrip{iile
tehnice in vigoare, legea calitdtii lucririlor in constructii, precum si prescriptiile de securitate gi
sdnltate in munc6,

Continutul cadru D.A.L.I./SF.+D.T.A.C. + PTh va fi in conformitate cu H.G. rLr.

90712016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor purblice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de irrvestitii si lucr5,ri de interventii, cu rnodificSrile si complet[rile ulterioare.

4.1. SuLmarul serviciirlor
Prestatorul va presta, va descrie si va prezenta serviciile descrise in capitolele de mai su,s,

in conformitate cu prevederile HC\ 90712016, cerintelor din prezentul caiet de sarcini, cu
respectarea legislatiei si reglementarilor tehnice curente in vigoare si in baza aplicarii unor
metodologii relevante, bazale pe cele mai bune practici nationale si intemationale de elaborare a
D.A.L.l., a Studiului de fe;zabilitate, a Proiectului pentru autorizarea/desfiintarea executarii
lucrarilor si Proiectului tehnic de executie.

Documentatiile vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Sectiunilor 3,4,6 si anexei
nr.5 si 6la HotdrArea Guvernului Romdniei nr, 90112016 privind aprobarea con{inutului-cadru al
documenta{iei tehnico-economice aferente investi}iilor publice, precum gi structurii gi
metodologiei de elaborare a devizrului general pentru obiective de investilii gi lucriri de
intervenlii indicate mai sus.

Prestatorul va asigura asisten{a tehnicd pe perioada executdrii lucrlrilor.

5. PRIITUL CONTITACTULUI
Pretul contractului este achittrt de Autoritatea Contractanld intr-un termen de cel rnult ilO

zile calendaristice de la data receptiei serviciilor prestate, in baza facturii insotite de procesul-
verbal de receptie"

Valoarea estimata a contractuXui serviciilor de proiectare este 25.000 lei ldrlTVA.

6.GATTANTIA DE P ARTIC]IPARE
Oferta;ntul va constilui garantia de participare in cuantum de 250 lei. Echivalenta in

valuta a valorii exprimate in lei se ,ra determina corespunzator cursului stabilit de BNR la da,ta
publicarii invitatiei de parlicipare in SEAP. Garantia de participare se constituie in conformita.te



cLr prevederile art. 36 din H.G. nr. 39512016, cu rnodificarile si completarile ulterioare. ln cazul
viramentului bancar, plata se va realiza in contul RO94TREZ4645O06XXX000250 deschis la
Trezoreria Strehaia. Perioada de valabilitate a garantiei de parlicipare va fi cel putin egala r;u
perioada de valabilitate a oft:rtei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei
de parlicipare se va executa neconclitionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe ba:za
declaratiei acestuia cu privire: la culpa persoanei garantate.

Cuantumul garantiei de buner executie este de l0% din valoarea contractului fara TV,{.
Garantia se va constitui in conforrnitate cu art. 40 din H.G. nr.39512016 cu modificarile si
completarile ulterioare. AceaLsta poat.e fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi parliale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei
Statului dirr ca.drul organului fiscal competent in cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante. liuma initiala cilre se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,502
din valoarea contractului.

Achizilia r;erviciilor se efecl.ueazd in confbrmitate cu prevederile Legii 9812016 privind
achiziliile publice, cu modifi,;6rile gi completdrile ulterioare.

Propunerea financiaril va fi intocmiti distinct pentru fiecare etapd:
- Tema rJe proiectare
- D.A.L.I/SiF'
- D.T"AC+PTh
- Asisterrld tehnica din partea proiectantului pe parcursul deruldrii lucr6rilor.

Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate conform cerintelor din caietul rJe

sarcini revine in totalitate executantului, in conformitate cu prevederile legale.
Proiecl.antul se obliga sa realizeze toale modificarile, actualizarile si completarile

documentatiilor solicitate de catre beneficiar si de noile modificari legislative fara costuri
suplimentare pe c) perioada de 5 ani de la data receptie.

OfertaLntul va depune, urmatoarele documente de eligibilitate:
Se va prezenta co;rie certificat constertor ONRC - valabil la data depunerii oferlelor.
Se va prezenta co;rie confornr cu originalul dupa C.U.l.
Declara{ie pri'rind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 9812016 - Formularul - l;
Declara{ie pri'rind neincadrareain prevederileart, 165 din Legea 9812016- Formularul - 2;
Declara{ie pri"rind neincadrarea in prevederile ar1. 167 din Legea 9812016- Formularul - 3;
Declara{ie pri"rind neincadrareain prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr.
9t\12016 Formularul - 4;
Se solicitd experientd similar[ - ofertantul sa facd dovada experien]ei similare de lucrdri in
valoare estimert6 de 25000 lei fErd TVA rezultatd din cel rnult 3 contracte de servicii.

Ofertantul va depune propunerea financiard in conformitate cu cerintele prevazute in
prezentul caiet de sarcini ata.sat pe site-ul www.primariastrehaia.ro. si pe SEAp,

Prestal.orul va preda rlocumentatia in format Microsoft Office si PDF pentru partea scrisa
(4 ex.) si format DWG (DXF) si PDF pentru partea desenatd si un exemplar in fornrat
inscriptioant CD/DVD in format PDF si Microsoft Office editabil . Dupa predarea D.A.L.I. +
P'rh , toate drepturile de autor vor reveni in intregime UAT Strehaia.



Oferta:ntul va depune oferta in plic inchis, sigilat cu mentiunea ,,OFERTA SERVICIII
PROIECTARE faza D.A.L.I,/SF. +D.T.A.C.+ pTh ,, Construire imprejmuire ;i acces clldire
spital Streharia". Termen d,e depunr:re pana ladata de I0.06,2019 ora l6:00.

Ofertele se depun la sediul Primdriei Oragului Strehaia din loc. Strehaia jud. Mehedinli
str, Republicii nr.l24.

Desohiderea ofertelor se va realiza in data de I I .06.20 r9, ora 09.00
Ofertarrtul declarat c6;tigator va avea obligalia, in timp de dou6 zile lucrf,toare de la

ingtinlarea cd oferla sa a fosl cAgtigitoare sd publice olerta sa pe S.E.A.P. in catalogul electroni<:
( Sistemul electronic de ar;hizitii publice) in sectiunea Catalog electronic cu denumirea :

Elaborare dorcumentatie de avizare a lucrarilor de interventie/ Studiu de fezabilitate qi
proiect tehnic ( D.A.L.I./S.F.+ D.T"A.C. + PTh) + asisten{i tehnicl din partea proiectantului
pe perioada dlerulirii lucririlor pentru obiectivul de investitii ,, Construire imprejmuire qi
acces clldire Spital Strehaia" qi codul CPV 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de
consultanta, analiz:e (rev. 2), in caz contrar oferta va fi declaratd necAgtigdtoare,

Prestatorul are obligiltia de a sustine documentatia intocmitd la Ministerul Culturi, in
vederea oblinerii avizului, avdnd in vedere faptul ca obiectivul de investitii se afla in zona de
protecfie a unui monumet istoric clasa A.

Perioada de valabilitate a ofeftelor 3 luni.
Proiecl.antul va intocmi documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor sau

acorduri lor neroesare.

9.CRI,TEITIUL DE I\TRIBUIRE
Criteriul de atribuire este "pretul cel mai sclzut "

COMISIA:

Miuleasa Mircea

Molea Gabriel

Buricea Mircea

flv
\


