SECŢIUNEA II
CAIETE DE SARCINI

AUTORITATEA CONTRACTANTA:
COMUNA Şanţ
sediul în loc. Şanţ, str. Principală, nr. 92, judeţul Bistriţa Năsăud, CUI 4512313
Tel./Fax: +40-263-379009, +40-263-379199; E-mail: primarie@comunasant.ro; www.comunasant.ro

Tip anunţ: Cumpărări directe
Tip contract: servicii
Denumire contract: servicii de proiectare - documentaţie tehnico economică faza proiect tehnic - la
obiectivul de investiţii: "Amenajare accese şi pasarele pietonale pe strada Cobăşel şi Cârţibuş în
comuna Şanţ, jud. Bistriţa-Năsăud".
Tipul autorităţii si activitatea principala: Unitate Administrativ Teritoriala - Servicii publice locale
1.Obiectul achiziţiei:
Titlu: servicii de proiectare - documentaţie tehnico economică faza proiect tehnic pentru obiectivul
"Amenajare accese şi pasarele pietonale pe strada Cobăşel şi Cârţibuş în comuna Şanţ, jud. BistriţaNăsăud".

Cod CPV principal - Cod CPV suplimentar:
Cod CPV:
: 45246510 - Lucrări de construcţii de pasarele din lemn (Rev.2)
- 71322000-1 servicii de proiectare tehnica pentru construcţia de lucrări publice
(Rev.2)
Descriere succinta:
Autoritatea contractanta doreşte sa achiziţioneze Servicii de proiectare si inginerie - faza proiect
tehnic pentru obiectivul "Amenajare accese şi pasarele pietonale pe strada Cobăşel şi Cârţibuş în
comuna Şanţ, jud. Bistriţa-Năsăud".
Valoarea estimată a contractului de lucrări (numai în cifre): 40.000 lei fără TVA,
2.Locaţia proiectului
Teritoriul administrativ al comunei ŞANŢ, judeţul Bistriţa Năsăud.
3.Amplasamentul
Terenul pe care este amplasat proiectul aparţine domeniului public al comunei si se afla in
administrarea Comunei ŞANŢ, sat ŞANŢ.
4.Durata de îndeplinire a contractului
Durata în zile: Maxim 20 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de
incepere a serviciilor sau lucrărilor.
Asistenta tehnica din partea proiectantului - nu este cazul în această fază.
a) Servicii de proiectare
Tema de proiectare este cea din proiect tehnic si asumat de autoritate pentru obiectivul "Amenajare
accese şi pasarele pietonale pe strada Cobăşel şi Cârţibuş în comuna Şanţ, jud. Bistriţa-Năsăud"
La întocmirea memoriului tehnic, ofertantul va avea in vedere perioadele de exploatare a construcţiei
garantate si de a le specifica in mod explicit.
Pentru întocmirea propunerii tehnice ofertanţii au obligaţia să efectueze o vizită pe teren şi să
întocmească, împreună cu reprezentantul desemnat de autoritatea contractantă un proces-verbal de
vizitare a amplasamentului. Procesul verbal va fi semnat şi ştampilat de autoritatea contractantă si va
face parte componenta din Oferta tehnica. Menţionam ca acest document este solicitat de către

Autoritatea Contractanta pentru a se asigura ca operatorii economici care depun oferta iau cunoştinţa
cu situaţia din teren si elaborează propunerea tehnica in conformitate cu nevoile Autorităţii
contractante. Lipsa acestui document nu va constitui motiv de excludere a ofertantului de la procedura
de atribuire.
Ofertantul declarat câştigător va intocmi următoarele documentaţii:
- documentaţie pentru obţinerea avizelor specificate in Certificatul de urbanism;
Elaborarea documentaţiei tehnice se va face având in vedere conţinutul cadru stabilit prin HG
907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico economice aferente
investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiectivele de investiţii si lucrări de intervenţii".
Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) potrivit alin. (1), cuprinde: a)
soluţia tehnică; b) principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii; c)
certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum şi avize, acorduri şi
studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii; d) strategia de
implementare, exploatare/operare şi de întreţinere a investiţiei.
în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice,
componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie,
în condiţiile art. 12 alin. (1).
Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (2) lit. b) cuprind: a) indicatori maximali, respectiv
valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care
construcţii-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general; b) indicatori minimali, respectiv
indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului
de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările
tehnice în vigoare; c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; d) durata estimată de execuţie a obiectivului
de investiţii, exprimată în luni.
Ofertantul va respecta cerinţele Autorităţii contractante privind proiectarea si anume:
•proiectul tehnice, caiete de sarcini, detalii de execuţie, listele de cantităţi vor fi elaborate in
minimum 3 exemplare originale;
•documentaţiile pentru obţinerea avizelor si acordurilor se vor elabora in numărul de exemplare
solicitat de autorităţile de la care se vor solicita aceste avize si acorduri;
•documentaţia tehnica pentru autorizaţia de construire se va elabora in minimum 3 exemplare
originale;
•toate documentaţiile vor fi indosariate in bibliorafturi pe care se vor lipi etichete care vor conţine cel
puţin următoarele elemente: denumirea Autorităţii Contractante, denumirea investiei, denumirea
obiectivului de construcţii, volumul nr., exemplarul nr., numărul proiectului si data acestuia.
•Fiecare dosar, biblioraft, va conţine un cuprins al documentelor;
•La predarea documentaţiilor, proiectantul va intocmi un proces-verbal de predare-primire a
acestora, iar după inventarierea documentaţiilor ambelor parti vor semna de predare, respectiv

primire. Procesul-verbal va fi datat si înregistrat atât la proiectant cat si la Autoritatea Contractanta.
•Proiectantul are obligaţia de a soluţiona toate problemele care survin pe parcursul execuţiei
lucrărilor, ca urmare a unor deficiente de proiectare sau ca urmare a unor situaţii care nu au putut fi
prevăzute la elaborarea proiectului, in cel mai scurt termen posibil, termen care va fi stabilit de
Autoritatea Contractanta in funcţie de situaţia concreta
•Volumele de lucrări finale vor fi calculate, de către proiectant, pe baza proiectelor tehnice si a
detaliilor de execuţie
•Proiectantul are obligaţia de a se prezenta in şantier, ori de cate ori este necesar si ori de cate ori va
fi convocat in scris de către Autoritatea Contractanta ca urmare a unor circumstanţe legale si tehnice.
Personalul obligatoriu
In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, in vederea conformării cu legislaţia
romaneasca in vigoare privind calitatea in construcţii, precum si a încadrării in termenele stabilite este
absolut necesar ca ofertantul sa aibă experienţa in întocmirea de proiecte tehnice, detalii de execuţiei si

execuţia de lucrări pentru obiective asemănătoare. In acest sens, ofertantul va trebui sa dispună de
personal cu suficienta calificare si experienţa care sa poată asigura intocmirea documentaţiei tehnice
in conformitate cu prevederile contractuale.
Ofertantul va face dovada, in cadrul propunerii tehnice, ca are posibilitatea de a intocmi documentaţia
solicitate prin autorizări si /sau personal propriu sau contract de colaborare / subcontractare /
asociere, cu persoane sau societăţi, atestate in conformitate cu prevederile legale.

NOTA
Ofertantul are obligaţia de a prezenta in tabelul cu personalul obligatoriu, persoane cu experienţa in
domeniu.

In vederea demonstrării atât a experienţei specifice a arhitectului proiectant (exprimata in număr de
contracte de proiectare construcţii civile si drumuri, la care a participat expertul desemnat) cât şi a
personalului calificat şi cu experienţă care să poată asigura intocmirea proiectului tehnic, in
conformitate cu prevederile contractuale, autoritatae va putea solicita următoarele documente:
-CV - in original, semnat, stampilat si datat;
-copii după contracte/parti din contract din care sa reiasă obiectul contractului;
-recomandări privind prestarea din partea Beneficiarilor privind modul de prestare a serviciilor;
-recomandări privind prestarea Angajatorului privind modul de prestare a serviciilor;

întocmit,
Radu Anca Florina

