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CAIET DE SARCINI
Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii având ca obiect "Reabilitare, modernizare şi dotare
Dispensar uman în Comuna ŞANŢ,jud. Bistrita-Nasaud^''

Cod CPV: Cod CPV: 79314000-8- Studii de fezabilitate (Rev.2)
: 71327000-6 - Servicii de proiectare a structurilor portante ( Rev.2)
: 71242000-6 -Pregătire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor ( Rev.2)
Prezentul caiet de sarcini conţine principalele cerinţe pe care trebuie sa le îndeplinească
serviciile ce urmează a fi achiziţionate.

Prezentul caiet de sarcini conţine indicaţii privind regulile de baza ce trebuie respectate astfel
incat potenţialii ofertanţi se elaboreze propunerea tehnica si financiara corespunzător cu necesităţile
Beneficiarului autoritate contractantă..

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA
COMUNA Şanţ
sediul în loc. Şanţ, str. Principala, nr. 92, judeţul Bistriţa Nâsaud, CUI 4512313
Tel./Fax: +40-263-379009, +40-263-379199; E-mail: primărie @ comunasant.ro; www.comunasant.ro
Tip anunţ: Cumpărări directe
Tip contract: servicii
Denumire contract: servicii de proiectare - Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii având ca
obiect "Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar uman în Comuna ŞANŢJud. Bistrita-Nasaud"

Cod CPV: Cod CPV: 79314000-8- Studii de fezabilitate ( Rev.2)
: 71327000-6 - Servicii de proiectare a structurilor portante ( Rev.2)
: 71242000-6 -Pregătire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor ( Rev.2)
Valoare estimata fara TVA: 100.000 Moneda: Lei
Valoare estimată inclusiv TVA: 119.000,00 Moneda: Lei
Valoare estimata in euro, fara TVA: 21.450,9417 euro, fara TVA (la cursul BNR din data de 03 05 2018,
respectiv 1 euro = 4,6618 lei)

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI
Obiectul achiziţiei : servicii de proiectare - Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii având ca obiect
"Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar uman în Comuna ŞANŢ, jud. Bistrita-Nasaud" în localitatea Şanţ

judeţul Bistriţa Nasaud

Sursa de finanţare: Bugetul local
Beneficiar:

U.A.T. Comuna ŞANŢ

3.DESCRIEREA SERVICIILOR DE PROIECTARE

3.1Cerinte specifice:
Activitatea PRESTATORULUI proiectant va fi condusa de următoarele principii:
a)Profesionalism;
b)Lmpartialitate;
c)Respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice si privind serviciile de proiectare
specializată;
d)Asumarea răspunderii pe documentaţiile intocmite;
Pe perioada derulării contractului, prestatorul va lua toate masurile pentru eliminarea situaţiilor de conflict
de interese.

3.2. Servicii solicitate:
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnicoeconomică, similară studiului de
fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor,
auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiţiei.
Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde datele şi informaţiile prevăzute la art.

7 alin. (2) din HG 907/2016;
în cazul obiectivelor a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, componenta tehnologică a
soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea investiţiei, la
faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile art. 12 alin. (1) din HG 907/2016.
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr.
500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare. (5) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este prevăzut în anexa nr.
5.

Elaborare deviz general - partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor
necesare realizării unui obiectiv de investiţii. Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de
cheltuieli. în cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării
obiectului/obiectelor de investiţie din cadrul obiectivului de investiţii.

4.OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
Achizitorul va furniza proiectantului toate informaţiile si/sau documentele considerate necesare pentru
prestarea corespunzătoare a serviciilor de proiectare. De asemenea are obligaţia obţinerii tuturor avizelor/

autorizaţiilor necesare pe de o parte, elborării documentaţiei, iar pe de alt aparte a celor necesare aprobării
documentaţiei conform CU şi/ sau legislaţiei incidente.

5.OBLIGATIILE PRESTATORULUI
Termen : predare documentaţiei tehnico- economice: 120 zile de la data emiterii ordinului de incepere;

6.CONFLICTUL DE INTERESE
Se vor aplica prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice.
Pentru a se asigura independenta operatorului economic selectat, acesta va semna o declaraţie, care certifica

faptul ca nu se afla in conflict de interese Ia momentul depunerii ofertei si cava informa autoritatea
contractanta in cazul in care se afla Ia un moment dat in aceasta situaţie, in timpul indeplinirii sarcinilor pentru
care a fost contractat.

7. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului de servicii - 8 luni.

8.VALOAREA ESTIMATA
Valoarea estimata a contractului este de 100.000 lei fara TVA;

9.MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Ofertantul va prezenta o oferta tehnica sub forma unei descrieri punct cu punct a modului in care va
presta serviciile sale prin care sa se demonstreze corespondenta serviciilor ofertate prin propunerea sa

tehnica cu cerinţele caietului de sarcini.
Odată cu inaintarea ofertei tehnice, ofertanţii vor prezenta un grafic de eşalonare in timp a activităţilor
specifice derulării procesului de achiziţie publica. Graficul va prezenta principalele etape necesare a fi
parcurse pentru organizarea ş i aplicarea unei proceduri de achiziţie publica, exprimate in ore.

Acesta va fi corelat cu prevederile legale privind asigurarea unor perioade/termene minime impuse
pentru organizarea şi aplicarea procedurilor de achiziţii, conform legislaţiei in vigoare
ofertele de preţ se vor posta în catalogul electronic doar dacă sunt îndeplinite cerinţele din specificaţiile
tehnice;
Ofertele de preţ se vor transmite prin oricare dintre modalităţile: posta, fax, e-mail. Ofertele vor fi

transmise până în data de 10 05 2018, iar ofertantul declarat câştigător va posta în catalogul electronic (SEAP,
pe site-ul www.e-licitatie.ro), iar la rubrica denumire se va menţiona: ^servicii de proiectare - Documentaţie
de avizare a lucrărilor de intervenţii având ca obiect "Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar uman in
Comuna ŞANŢ, jud. Bistrita-Nasaud" în localitatea Şanţ, judeţul Bistriţa Nasaud".

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, achiziţia se va face prin achiziţie directă,
iar în baza art. 43 din H.G. nr. 395/2016 achiziţionarea se va realiza din catalogul electronic. Ofertele se vor

posta în catalogul electronic, termenul limită de publicare a ofertelor este 16 02 2018.

Documente de calificare solicitate:
Certificate constatatoare din care sa reiasă lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau
a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)
- Declaraţiei privind neîncadrarea în prevederile art. 59 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr.

98/2016;
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, derularea si

finaliziarea procedurii de atribuire sunt: SZABO IOAN - PRIMAR; MOISIL ANTON - VICEPRIMAR;

GRAPINI EMIL-SILVIU; FOROGĂU ADELA-GABRIELA; RADU ANCA FLORINA;FILIPOI
MONICA;FLĂMÂND LUCIA;GUŞĂ IOANA-MARIA;SASU LIUŢA;POMOHACI LAZĂR;BOANCHEŞ
OCTAVIA; IUŞAN CAMELIA-LEONTINA;FILIPOI GRIGORE - CONSILIER;GRAPINI VIOREL CONSILIER;FILIPOI FLOREA - CONSILIER;FILIPOI VICTOR - CONSILIER; FOROGĂU MARIANVIOREL - CONSILIER;IUGAN AUGUSTIN -

CONSILIER; MOISIL CORNEL-LEONTIN -

CONSILIER SADOR IONEL-CĂLIN - CONSILIER; PĂTRĂŞCAN MACEDON - CONSILIER;
POMOHACI SANDU-ISTRATE -CONSILIER; GRAPINI IOSIF-LEONIDA - CONSILIER;DOMIDE

AMBROZĂ - CONSILIER;
Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit,

ca nu se afla în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie

sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

CERINŢE MINIME PROFESIONALE
Personalul cheie solicitat in cadrul prezentului contract se compune din cel puţin din:
•O persoana - arhitect certificat cu diploma emisa de o instituţie acreditată in România;
•o persoană, in calitate de consultant de specialitate, cu studii superioare, care a parcurs un program

de formare profesionala in domeniul achiziţiilor publice (COD COR 214946- sau echivalent) şi

care a prestat, in ultimii 3 ani cel puţin un serviciu de consultanta in domeniul achiziţiilor
publice pentru organizarea şi aplicarea unor proceduri de achiziţie publica similar prezentei.
•O persoană cu studii superioare tehnice - inginer - specialitatea construcţii civile, industriale şi
agricole;
•O persoană cu studii superioare tehnice - inginer proiectant c.f.p.dM
•O persoana cu studii superioare - specialitate economică;

•O persoana cu studii superioare tehnice - topografie /geodezie;
Ofertantul isi va asuma obligaţia prin contract ca va fi la dispoziţia Beneficiarului, in conformitate cu
prevederile prezentului Caiet de sarcini sau la solicitarea acestuia.

8.GARANŢIA DE PARTICIPARE SI
GARANŢIE DE BUNA EXECUŢIE
*GARANŢIE de participare - Garanţia de participare se constituie în conformitate cu prevederile
art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
*GARATIE de buna execuţie - 5 % din valoarea contractului.

9.PLATA SERVICIILOR
Plata serviciilor efectuate se va face in lei, in contul de trazorerie, in termen de 3 0 de zile de la
emiterea facturii pe baza de proces verbal de recepţie a serviciilor.
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, se face în raport de
disponibilitatea bugetară a Achizitorului, prezenta clauză reprezentând condiţie/termen suspensiv expres a
eligibilităţii obligaţiei de plată a preţului contractual convenit.

