SECTIUNEAII
CAIETE DE SARCINI

AUTORITATEA CONTRACTANTA:
COMUNA ^an^
sediul in loc. an^, str. Principals, nr. 92, jude^ul Bistri^a Nasaud, CUI4512313
Tel./Fax: +40-263-379009, +40-263-379199; E-mail: primarie@comunasant.ro; www.comunasant.ro

Tip anunp Cumpdrdri directe
Tip contract: servicii
Denumire contract: servicii de proiectare - documentatie tehnico economicd faza Studiu de
fezabilitate - la obiectivul de investi^ii: "Reabilitare drum Car^^bav in comuna $an^, jud.Bistri^aNbsdud".
Tipul autoritatii si activitatea principala: Unitate Administrativ Teritoriala - Servicii publice locale
1. Obiectul achizitiei:
Titlu: servicii de proiectare - documentatie tehnico economics faza Studiu de fezabilitate pentru
obiectivul "Reabilitare drum Cdrfibav in comuna ^anf,jud.Bistri^a-Ndsaud".

Cod CPV principal - Cod CPV suplimentar:
Cod CPV: 79314000-8- Studii de fezabilitate ( Rev.2)
: 71327000-6 - Servicii de proiectare a structurilor portante (Rev.2)
: 71242000-6 -Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor ( Rev.2)
Descriere succinta:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze Servicii de proiectare si inginerie - faza Studiu de
fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare drum Carfibav in comuna an^,jud.Bistrifa-Nbsdud".
Valoarea estimata a contractului de lucrari (numai in cifre): 40.000 lei fara TVA, din care:
3.1

Studii

1.000,00

3.1.1

Studii de teren

0.000,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

1.000,00

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Documentatii-suportsi cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

3.3

Expertizare tehnica

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

3.5.4

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

0,00
1.000,00
3.000,0
26.000,00
8.000,00

0

2.Locatia proiectului
Teritoriul administrativ al comunei ANT, judetul Bistri^a Nasaud - D.C. Car^ibav.
3.Amplasamentul
Terenul pe care este amplasat proiectul apartine domeniului public al comunei si se afla in
administrarea Comunei AN^, sat ANJ i este incadrat in categoria de folosinta - drum comunal.
4.Durata de indeplinire a contractului
Durata in zile: Maxim 20 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de
incepere a serviciilor sau lucrarilor.

Asistenta tehnica din partea proiectantului - nu este cazul in aceasta faza.
a) Servicii de proiectare
Tema de proiectare este cea din Studiul de fezabilitate elaborat si asumat de autoritate pentru
obiectivul "Reabilitare drum Car^ibav in comuna anl,jud.Bistrita-Nasaud"
La intocmirea memoriului tehnic, ofertantul va avea in vedere perioadele de exploatare a constructiei
garantate si de a le specifica in mod explicit.
Pentru intocmirea propunerii tehnice ofertan^ii au obligatia sa efectueze o vizita pe teren i sa
intocmeasca, impreuna cu reprezentantul desemnat de autoritatea contractanta un proces-verbal de

vizitare a amplasamentului. Procesul verbal va fi semnat i tampilat de autoritatea contractanta si va
face parte componenta din Oferta tehnica. Mentionam ca acest document este solicitat de catre
Autoritatea Contractanta pentru a se asigura ca operatorii economici care depun oferta iau cunostinta
cu situatia din teren si elaboreaza propunerea tehnica in conformitate cu nevoile Autoritatii
contractante. Lipsa acestui document nu va constitui motiv de excludere a ofertantului de la procedura
de atribuire.
Ofertantul declarat castigator va intocmi urmatoarele documentatii:
-Studiu de fezabilitate actualizat conf. HG 907/2016;
-documentatie pentru obtinerea avizelor specificate in Certificatul de urbanism;
-Studii de specialitate ( studiu Geotehnic, topografic, etc.)
Elaborarea documentatiei tehnice se va face avand in vedere continutul cadru stabilit prin HG
907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiectivele de investitii si lucrari de interventii".
Se analizeaza, fundamenteaza i propune minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice diferite,
recomandand, justificat i documentat, scenariul/optiunea tehnico-economic(a) optim(a) pentru
realizarea obiectivului de investitii.
Scenariul/Op^iunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) potrivit alin. (1), cuprinde: a)
solufia tehnica; b) principalii indicatori tehnico-economici aferen^i obiectivului de investitii; c)
certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilitafilor, precum i avize, acorduri i
studii specifice, dupa caz, in func^ie de specificul obiectivului de investitii; d) strategia de
implementare, exploatare/operare i de intre^inere a investi^iei.
In cazul obiectivelor de investitii a caror functionare implicit procese tehnologice specifice,
componenta tehnologica a solu^iei tehnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologiilor adecvate
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect tehnic de execu^e,
in condi^iile art. 12 alin. (1).
Indicatorii tehnico-economici prevazufi la alin. (2) lit. b) cuprind: a) indicatori maximali, respectiv
valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA i, respectiv, fara TVA, din care
construc^ii-montaj (C+M) in conformitate cu devizul general; b) indicatori minimali, respectiv
indicatori de performan^a - elemente fizice/capacitafi fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului
de investitii - i, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele i reglementarile
tehnice in vigoare; c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabili^i in
functie de specificul i ^inta fiecarui obiectiv de investi^ii; d) durata estimata de execu^e a obiectivului
de investitii, exprimata in luni.
Pentru indicatorii tehnico-economici prevazuti la alin. (4) lit. c), proiectantul indica, in cadrul studiului
de fezabilitate, valorile admisibile i intervalele in care se pot incadra acestea, in functie de specificul
obiectivului de investitii i in conformitate cu normele i reglementarile tehnice in vigoare. In situatia
in care, dupa aprobarea indicatorilor tehnico- economici, apar schimbari care determina modificarea
in plus a valorilor maximale i/sau modificarea in minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnicoeconomici aprobati ori depairea intervalelor prevazute la alin. (5), sunt necesare refacerea
corespunzatoare a documentatiei tehnico-economice aprobate i reluarea procedurii de aprobare a
noilor indicatori, cu exceptia situatiilor de actualizare a acestora prevazute in Legea nr. 500/2002, cu
modificarile i completarile ulterioare.

Studiul de fezabilitate urmeaza a fi aprobat potrivit competen^elor stabilite prin Legea nr. 500/2002,
cu modificarile i completarile ulterioare, i Legea nr. 273/2006, cu modificarile i completarile
ulterioare. (8) Con^inutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevazut in anexa nr. 4.
Ofertantul va respecta cerintele Autoritatii contractante privind proiectarea si anume:
•proiectul tehnice, caiete de sarcini, detalii de executie, listele de cantitati vor fi elaborate in
minimum 3 exemplare originale;
•documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor se vor elabora in numarul de exemplare
solicitat de autoritatile de la care se vor solicita aceste avize si acorduri;
•documentatia tehnica pentru autorizatia de construire se va elabora in minimum 3 exemplare
originale;
•toate documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi pe care se vor lipi etichete care vor confine eel
putin urmatoarele elemente: denumirea Autoritatii Contractante, denumirea investiei, denumirea
obiectivului de constructii, volumul nr., exemplarul nr., numarul proiectului si data acestuia.
•Fiecare dosar, biblioraft, va confine un cuprins al documentelor;
•La predarea documentatiilor, proiectantul va intocmi un proces-verbal de predare-primire a
acestora, iar dupa inventarierea documentatiilor ambelor parti vor semna de predare, respectiv
primire. Procesul-verbal va fi datat si inregistrat atat la proiectant cat si la Autoritatea Contractanta.
•Proiectantul are obligatia de a solutiona toate problemele care survin pe parcursul executiei
lucrarilor, ca urmare a unor deficiente de proiectare sau ca urmare a unor situatii care nu au putut fi
prevazute la elaborarea proiectului, in eel mai scurt termen posibil, termen care va fi stabilit de
Autoritatea Contractanta in functie de situatia concreta
•Volumele de lucrari finale vor fi calculate, de catre proiectant, pe baza proiectelor tehnice si a
detaliilor de executie
•Proiectantul are obligatia de a se prezenta in santier, ori de cate ori este necesar si ori de cate ori va
fi convocat in scris de catre Autoritatea Contractanta ca urmare a unor circumstante legale si tehnice.
Personalul obligatoriu
In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, in vederea conformarii cu legislatia
romaneasca in vigoare privind calitatea in constructii, precum si a incadrarii in termenele stabilite este
absolut necesar ca ofertantul sa aiba experienta in intocmirea de proiecte tehnice, detalii de executiei si
executia de lucrari pentru obiective asemanatoare. In acest sens, ofertantul va trebui sa dispuna de
personal cu suficienta calificare si experienta care sa poata asigura intocmirea documenta^iei tehnice
in conformitate cu prevederile contractuale.
Ofertantul va face dovada, in cadrul propunerii tehnice, ca are posibilitatea de a intocmi documenta^ia
solicitate prin autorizari si /sau personal propriu sau contract de colaborare / subcontractare /
asociere, cu persoane sau societati, atestate in conformitate cu prevederile legale.

NOTA
Ofertantul are obligatia de a prezenta in tabelul cu personalul obligatoriu, persoane cu experienta in
domeniu.

In vederea demonstrarii atat a experientei specifice a arhitectului proiectant (exprimata in numar de
contracte de proiectare constructii civile care sa confina funcfiuni sportive, la care a participat expertul
desemnat) cat i a personalului calificat i cu experien^a care sa poata asigura intocmirea studiului de
fezabilitate, in conformitate cu prevederile contractuale, autoritatae va putea solicita urmatoarele
documente:

-CV - in original, semnat, stampilat si datat;
-copii dupa contracte/parti din contract din care sa reiasa obiectul contractului;
-recomandari privind prestarea din partea Beneficiarilor privind modul de prestare a serviciilor;
-recomandari privind prestarea Angajatorului privind modul de prestare a serviciilor;

