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1. DATE PRIVIND ACHIZITORUL

Denumire oficiala: UAT Oras Murfatlar
Adresa: Calea Dobrogei, nr. 1, Oras Murfatlar, Jud. Constanta
Localitatea: ORAS MURFATLAR Cod postal

905100
Tara: ROMANIA

Punctul de contact: Calea Dobrogei, nr. 1, oras
Murfatlar, jud. Constanta

Telefon: 0241 234350
Fax: 0241 234516

E-mail: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro
Adresa de internet: www.primariamurfatlar.ro

2. CADRUL GENERAL

2.1. Informatii generale relevante

UAT Oras Murfatlar a incheiat contractul de finantare nr. 68649/13.05.2020 in vederea
implementarii proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune” (in original
„Development and promotion of the common heritage”), cod BSB 1010. Proiectul este depus in
parteneriat, partener lider Orasul General Toshevo, Bulgaria (LP/PP1), si parteneri de proiect
UAT Oras Murfatlar (PP2), Consiliul Local Bolgrad (PP3).

Proiectul isi propune ca obiective:

Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini dezvoltarea socio-economică durabilă a
regiunii transfrontaliere, prin:

 Imbunătățirea potențialului turistic aferent dezvoltării și comercializării de produse
turistice competitive.

 Îmbunătățirea statutului funcțional al siturilor din patrimoniul natural și cultural-istoric,
dezvoltarea și promovarea patrimoniului comun în regiunea transfrontalieră.
Introducerea de tehnologii inovatoare și produse turistice noi.

 Promovarea și accelerarea dezvoltării evenimentelor de cultură locală care sunt direct
legate de producția locală bazată pe sinergia dintre festivalurile locale existente și
produsele tradiționale locale și producția printr-o călătorie rutieră și vizite la
festivalurile din regiunea transfrontalieră.

 Îmbunătățirea potențialului turistic prin dezvoltarea așa-numitului „turism de
evenimente”. Stimularea interesului tinerilor pentru patrimoniul comun, precum și
cultivarea spiritului antreprenorial.

Obiective specifice:
1. Dezvoltarea regiunilor prin creșterea oportunităților de afaceri din sectorul turistic și cultural.
2. Crearea de noi activități și produse turistice pentru a promova dezvoltarea evenimentelor

culturale locale.
3. Restaurarea, reconstrucția și modernizarea siturilor de importanță culturală și istorică.

Activitatile principale ale proiectului sunt:



 Dezvoltarea a trei studii privind starea și perspectivele dezvoltării siturilor și atracțiilor
turistice existente și a unei strategii comune pentru dezvoltarea turismului;

 Organizarea a trei forumuri turistice cu expuneri de produse locale și tururi de expediție
care vor contribui la consolidarea și creșterea oportunităților de afaceri transfrontaliere
în sectoarele turistice și culturale din bazinul Mării Negre;

 Producerea a trei filme informative și site-uri web care vor contribui la popularizarea
patrimoniului comun;

 Organizarea a trei tabere tematice și seminar pentru tineri pentru a crea condiții de
continuitate, precum și cultivarea spiritului antreprenorial.

 Organizarea a trei seminarii tematice pentru reprezentanți ai afacerilor locale și ai
administrațiilor locale, ai operatorilor de turism, hotelierilor, reprezentanți ai instituțiilor
culturale și ONG-urilor care vor contribui la promovarea antreprenoriatului în turism;

 Reabilitarea și modernizarea a două centre culturale și restaurarea sitului istoric -
monument al patrimoniului cultural, ca o consecință directă a sprijinului programului.

Investitia prevazuta a se realiza in orasul Murfatlar consta in:
 reconstrucția și modernizarea unui centru cultural (Casa de Cultură) - Murfatlar și
furnizarea de echipamente pentru Casa de Cultură și un Centru de informare turistică.
Activitățile de construcție includ: lucrări de amenajare si reparații în curtea Casei de
Cultură, reparație gard, reparații și extinderi de acoperiș, vestiare, instalații sanitare etc.
Lucrări de reparații și îmbunătățire scenă și vestiar. Renovarea zonei înconjurătoare,
inclusiv reabilitarea trotuarului, proiectarea zonelor verzi, instalarea în aer liber a unui
ecran LED, care va crea condiții pentru organizarea și desfășurarea de evenimente
culturale în aer liber, precum și campanii de informare și publicitate pentru popularizarea
principalelor atracții din zonă.

2.2. Surse de finantare ale proiectului

Proiectul „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, este finantat prin
Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020, Axa 1: Promovarea afacerilor
și antreprenoriatului în bazinul Mării Negre, Obiectivul specific: 1.1 Promovarea în comun a
afacerilor și antreprenoriatului în sectoarele turistic și cultural.

Cofinantarea este asigurata prin fonduri de la bugetul local.



2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta prestarea Serviciilor de Asistenta tehnica - dirigentie de
santier pentru lucrarile de amenajare și reparații curte Casă de Cultură, in cadrul proiectului
„Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, in conformitate cu prevederile
legii 10/1995 privind calitatea in constructii.

3. ACTIVITATEA PRINCIPALA SI ACTIVITATILE SPECIFICE DESFASURATE DE
CATRE PRESTATOR

Activitatea principala a Prestatorului de servicii de asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru
lucrarile de amenajare și reparații curte Casă de Cultură are scopul de a asigura implementarea
sistemului de calitate in constructii conform Legii 10/1995 in cadrul proiectului „Dezvoltarea si
promovarea mostenirii comune” si, astfel, atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului in
perioada de timp aprobata.

3.1. Descrierea investiei in infrastructura la scara redusa

Denumire investitie:
LUCRARI DE AMENAJARE SI REPARATII CURTE CASA DE CULTURĂ

Beneficiar:
UAT Oras Murfatlar

Scopul investitiei:
Amenajarea si repararea curtii Casei de Cultură in vederea desfasurarii de evenimente culturale,
cuprinzand lucrari de refacere pavaje, amenajari zone verzi cu gazon si arbusti, lucrari de
reparatie grup sanitar si garduri de imprejmuire, inclusiv amenajarea si dotarea scenei si a
vestiarului aferent, pentru organizarea de spectacole.

Descrierea investitiei:

Amenajare si reparatii scena si vestiar:
Extinderea scenei si refacerea acoperisului cu o structura de lemn lamelar. In spatele scenei se va
realiza un perete pavat cu lambriu tratat care va masca cladirea vestiarului, pe acesta fiind
amplasat si un ecran LED pe care vor rula filme de promovare a evenimenelor cultural-artistice,
precum si cu principalele atractii tursitice din zona. Suprafata scenei va fi de 139,00 mp, iar
inaltimea peretelui de 2,6 m.

Amenajare si reparatii ziduri imprejmuire:
Pe langa scena, se va amenaja si zona de imprejmuire, urmand sa fie refacute zidurile, si pe care
se va amplasa un sistem de panouri pe care se vor expune picturi sau fotografii care sa reprezinte



zona geografica si/sau evenimentul organizat. La baza zidurilor se va amenaja zone verzi si se
vor planta arbusti (aprox 73,94 mp). Lungimea zidurilor este de 34 ml, iar inaltimea de aprox.4
m.

Amenajare si reparatii grup sanitar:
Grupurile sanitare vor fi dotate cu lavoar si vas de wc, oglinda etc. Se va asigura iluminat
artificial corespunzator si ventilatie mecanica pentru indepartarea mirosurilor. Se vor realiza
reparatii la peretii grupului sanitar, precum si lucrari de refacere a placajului ceramic cu gresie si
faianta. Obiectele sanitare vor fi inlocuite. Finisajele folosite vor fi: pardoseli din gresie
antiderapanta la grupuri sanitare, tencuieli simple si vopsitorii lavabile la pereti, placaje cu
faianta la grupuri sanitare.

Amenajare si reparatii curte:
Suprafata curtii va fi pavata cu placaje tip piscot din beton colorat, in suprafata de 455,12 mp. In
interiorul curtii vor fi amplasate 100 scaune pliante cand evenimentul o va cere, motiv pentru
care orizontalitatea si gradul de finisare al pavajului trebuie sa asigure stabilitatea si siguranta
acestora.

Reparatii poarta acces:
Se are in vedere refacerea portii de acces, fiind realizata din metal si lemn pentru a se incadra in
arhitectura curtii reamenajate. Dimensiune: 4 m x 1,9 m H.

3.2. Cadrul de activitati solicitate:
Prestatorul va asigura un numar suficient de specialisti pentru verificarea executiei lucrarilor, in
conformitate cu scopul lucrarilor de investitii, astfel incat sa asigure atingerea rezultatelor si
indeplinirea obiectivelor contractului in termenele prevazute de acesta. In continuarea denumirea
“Dirigintele de santier” se va citi “Dirigintele sau Dirigintii de santier”, pentru cazul in care
prestatorul aloca un diriginte de santier sau mai multi diriginti de santier.

Dirigintele de santier va fi atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice (Ministerul lucrarilor publice, constructiilor si amenajarii teritoriului) si raspunde in mod
solidar cu executantul, proiectantul si verificatorul de proiect in ceea ce priveste asigurarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale ale proiectului, precum si in ceea ce
priveste conformarea cu legislatia in vigoare.

Verificarea executia lucrarilor aferente obiectivului de investitie se va face pentru clasa de
importanta IV si categoria de importanta D potrivit legii.

In conformitate cu ordinul MDRAP nr.1496 / 2011 specialiştii verificatori ai executiei lucrarilor
trebuie sa aibe atestatul in urmatoarele domenii / subdomenii :

2.2 – Constructii civile industriale si agricole;

3.3 – Drumuri,poduri,tunele,transport pe cabluri de interes local;

6 – Constructii edilitare si de gopodarie comunala



8 – Instalatii aferente constructiilor

9.1 –Retele electrice

9.2 – Retele termice si sanitare

9.3 –Retele de telecomunicatii

Specialistii verificatori ai executiei lucrarilor vor utiliza toate documentatiile puse la dispozitie
doar in scopul solicitat, cu pastrarea confidentialitatii si au urmatoarele atributii:

 preluare amplasament si repere de nivelment si predare executantului, libere de orice sarcina

 urmarirea realizarii lucrarii in conformitate cu prevederile A.C., proiectului, caiet de sarcini

 verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii

 interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii
de conformitate sau agrement tehnic

 participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante

 semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv P.V. in
faze determinante, P.V. de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, atasamentele,
situatiile de plata, etc.

 asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera

 informeaza operativ investitorul privind stadiul lucrarilor precum si a deficientelor calitative
constatate

 urmaresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/ sau a masurilor dispuse de
proiectant/ de organele abilitate

 verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor

 preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale si preda catre utilizator
impreuna cu reprezentantul investitorului;

 asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de
receptie urmaresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la P.V. de receptie la
terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

 urmareste comportarea lucrarilor in perioada de garantie

 participa la refeptia finala in calitate de secretar al comisiei

 preda catre investitor actele de receptive

5. DURATA CONTRACTULUI

5.1 Data de începere



Inceperea Serviciilor de asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru verificarea
obiectivului Lucrări de amenajare și reparații curte Casa de Cultură proiect “Dezvoltarea
si promovarea mostenirii comune” BSB 1010 va fi comunicata prin ordinul de începere a
lucrărilor, emis de autoritatea contractantă dupa data comunicării constituirii garanţiei de bună
execuţie.

5.2 Durata contractului

Durata estimata a contractului de servicii de verificare a executiei lucrarilor este in corelare cu
contractul de executie a obiectivul de investitie Lucrări de amenajare și reparații curte Casa de
Cultură proiect“Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune” BSB 1010, dar nu mai tarziu
de 12 luni1 de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor.

6. PREDAREA RAPOARTELOR

Responsabilităţile Prestatorului / Dirigintelui de santier în ceea ce priveşte administrarea
Contractului de lucrări constau în următoarele sarcini:

6.1 Realizarea sistemului de comunicare şi raportare

Prestatorul va avea responsabilitatea asigurării unei legaturi eficiente între părţile implicate în
procesul de execuţie. Acest lucru presupune întâlniri ale prestatorului cu unul sau mai mulţi
reprezentanţi ai acestora (beneficiar, executanţi, proiectant, Inspectoratul de Stat în Construcţii,
etc.).

Prestatorul va avea responsabilitatea pregătirii şi organizării întâlnirilor de lucru periodice, în
timpul execuţiei lucrărilor, cu toate părţile implicate în executarea lucrărilor: beneficiar,
executanţi, proiectant, etc şi consemnarea în minuta şedinţei a problemelor discutate şi a
soluţiilor şi concluziilor stabilite.

Prestatorul, în propunerea tehnică, va aloca o durată de timp necesară pentru întâlnirile de lucru
periodice.

Prestatorul va avea obligativitatea întocmirii unui Raport de activitate lunar care să conţină cel
puţin următoarele:

* Descrierea lucrărilor executate în luna raportată corelat cu situatia de lucrari inaintata
de constructor;

* Descrierea stadiului fizic şi valoric al lucrărilor executate;

* Referiri la asigurarea calităţii lucrărilor;

* Capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor detaliate distinct pentru fiecare
obiect ;

Raportul va fi înaintat beneficiarului în maxim 10 zile calendaristice de la data depunerii
situatiilor de lucrari.



Raportul final va fi întocmit la terminarea lucrărilor şi va cuprinde:

* Detalii şi explicaţii asupra serviciilor asigurate de către prestator pe parcursul
desfăşurării contractului de servicii;

* Detalii şi explicaţii asupra desfăşurarii contractelor de lucrări, cu un capitol special
dedicat recepţiei la terminării lucrării;

De asemenea, intocmeste rapoarte, analize sau alte documente la solicitarea beneficiarului, legate
de implementarea contractului de finantare si cerintele de implementare si monitorizare.

6.2 Monitorizarea programului de lucrări

Prestatorul va verifica şi aviza graficul de eşalonare al lucrării (programul de lucrări) înaintat de
către Constructor.

Prestatorul poate solicita Constructorului refacerea Programul lucrării - lunar sau ori de câte ori
este nevoie, astfel încât să indice modul de abordare al lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a
contractului de lucrări.

În eventualitatea în care ritmul de execuţie nu se respectă, din motive imputabile
Constructorului, graficul de eşalonare a lucrărilor propus, prestatorul are obligaţia de a notifica
Constructorul pentru luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Prestatorul va
informa Beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Constructor
acestea vor fi aprobate de către beneficiar.

6. 3 Controlul financiar al contractului

Prestatorul, prin Dirigintele de santier, va verifica şi aviza situatiile de lucrari. Dirigintele de
santier va verifica si semna situaţiile de plată întocmite de către executant, numai daca acestea
corespund cu realitatea. Prestatorul conduce evidenţa cantităţilor de lucrări real executate şi a
preţurilor de decontare pentru fiecare situaţie de lucrări prezentată spre decontare, prezentând în
acest sens, restul de executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de
executant.

Acceptarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurători şi
înscrise în foile de ataşament.

Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de
deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele anexă la contract.

Măsurătorile vor fi efectuate de către prestator, prin Dirigintele de santier, împreună cu
reprezentantul Executantului si al Beneficiarului. Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile
se fac la finalizarea acestora (în termen de 24 de ore de la notificarea executantului).

Prestatorul, în Propunerea Tehnică, va aloca o durată de timp necesară pentru măsurătorile
periodice şi pentru Procesele Verbale de Recepţie a lucrărilor ce devin ascunse.



Prestatorul, prin Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite
fără a fi verificate şi ori de câte ori sunt necesare verificării cantitative şi calitative ale lucrărilor
ce devin ascunse şi va dispune refacerea lor dacă este cazul.

În cazul în care sunt necesare cantităţi suplimentare de lucrări, prestatorul va verifica
antemăsurătoarea întocmită de către proiectant şi va solicita acestuia întocmirea Dispozitiei de
santier si a Notei de Comandă Suplimentară doar după consultarea şi aprobarea acestora de către
beneficiar.

În cazul în care unele lucrări nu sunt necesare a se realiza, prestatorul va informa beneficiarul şi
va solicita proiectantului emitere Notele de renunţare.

În vederea verificării şi certificării la plată în timp cât mai scurt a situaţiilor de lucrări înaintate
de către executant, prestatorul va ţine înregistrările măsurătorilor. Vor fi înregistrate locul şi
cantităţile de lucrări efectuate de către executant în conformitate cu specificaţiile contractului.

Situaţia de plata înaintată de către executant va avea ca suport foaia de ataşament, măsurători,
desene, certificate de calitate şi declaraţiile de conformitate a materialelor puse în operă şi alte
documente doveditoare ale executării cantităţilor de lucrări şi a plăţilor la care executantul este
îndreptăţit.

După terminarea lucrărilor executantul va înainta dirigintelui de şantier situaţiile de plată, în care
va fi evidenţiată valoarea totală a lucrărilor executate conform contractului. Aceaste situaţii de
plată vor fi însoţite de documente justificative referitoare la sumele cerute la plată.

Dacă Dirigintele de şantier nu este de acord cu situaţia de plată sau documentaţia nu este
completă sau edificatoare, executantul trebuie să remedieze lucrările cu care Dirigintele de
şantier nu este de acord sau să completeze documentaţia cu acele piese pe care Dirigintele de
şantier le solicită pentru clarificarea problemele apărute.

6.4 Dispoziţii de şantier

Prestatorul va aduce la cunoştinţa beneficiarului neconcordanţele/omisiunile din proiectul tehnic
şi beneficiarul va informa proiectantul despre neconcordanţe/omisiuni si va convoca factorii
implicati respectiv proiectant, constructor etc in teren in vederea intocmirii Notelor de constatare.

Proiectantul va emite dispoziţia de şantier ţinând cont de notele de constatare. Dispoziţiile de
şantier vor fi însoţite de note de comandă suplimentară/note de renunţare după caz. Aceste
dispozitii se emit cu respectarea de către Constructor/Beneficiar a clauzelor contractuale. Toate
dispoziţiile de şantier emise de către proiectant vor fi numerotate şi îndosariate, vor fi însoţite de
justificări, note de constatare, note justificative. Se vor emite numai cu acordul beneficiarului.

Prestatorul, prin Dirigintele de şantier, are obligaţia de a urmări punerea în practică de către
executant a acelor dispoziţii de şantier emise de proiectant şi aprobate în prealabil de către
beneficiar.

6.5 Mobilizarea



Mobilizarea este perioada iniţială a fazei de construcţie a Contractului. În acest timp
Constructorul va stabili facilităţile de şantier atât pentru sine, cât şi pentru Prestator / Dirigintele
de Şantier. Dirigintele de Şantier va folosi această perioadă pentru examinarea şi, acolo unde este
cazul, aprobarea metodologiei de lucru a Constructorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de către Dirigintele de Şantier sunt după cum urmează:

 Examinarea Programului de construcţie a Constructorului şi necesarului de echipament
asociate.

 Verificarea şi aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului şi a Planului de asigurare
a calităţii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivă. Programul de verificări pe
faze de recepţie/determinante trebuie să fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat în
Construcţii.

 Verificarea respectării normelor de protecţia muncii.

6.6 Perioada de garantie

Sarcinile şi îndatoririle Prestatorului / Dirigintelui de şantier în perioada garantiei se referă, fără
a se limita însă la acestea, la remedierea defecţiunilor/neconformităţilor constatate de către
Comisie la recepţia la terminarea lucrărilor:

 Urmărirea rezolvării problemelor constatate de Comisia de recepţie şi întocmirea
documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de Comisia de recepţie.
Dirigintele de Şantier va urmări rezolvarea remedierilor în termen de cel mult 90 zile de
la data recepţiei lucrărilor, conform art. 22 din HGR 273/1994.

 În cazul în care Constructorul nu-şi va respecta obligaţiile, Prestatorul / Dirigintele de
Şantier va emite o somaţie şi dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va
Notifica atât Constructorului cât şi Beneficiarului, propunerea de a se executa
remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de Constructorul care nu şi-
a îndeplinit obligaţiile.

 Propunerea unei programări a inspecţiilor periodice, efectuate de către Beneficiar, ale
lucrărilor în timpul acestei perioade pentru a se asigura de o funcţionare corespunzătoare
a acestora.

6.7 Dispozitii finale

 Dirigintele de santier va indeplini orice sarcina sau instructiune aparuta pe parcursul
derularii contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa de beneficiar sau
Finantator.

 Va participa impreuna cu reprezentantul beneficiarului la toate fazele privind realizarea
lucrarilor, in limitele stabilite prin reglementările tehnice;



 Prestatorul / Dirigintele de şantier va reprezenta Beneficiarul în relaţia cu organismele de
control abilitate în acest sens: Inspectoratul de Stat în Construcţii, MDRAP etc;

 Va asigura în relaţia cu proiectantul elaborarea dispoziţiilor de şantier, a notelor de
constatare, a notelor de renunţare şi respective a notelor de comandă suplimentară,
corectitudinea acestora şi va verifica cantităţile rezultate;

 Aferent notelor de constatare, lucrările prevăzute prin dispoziţia de şantier, notele de
comandă suplimentară, notele de renunţare aferente, vor fi considerate acceptate numai
după aprobarea acestora de către ordonatorul principal de credite (Primar);

Ofertantul / Prestatorul trebuie sa fie in cunostinta de cauza că în România există o Autoritate
Naţională de Inspecţie (Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC), care are responsabilităţi
statutare pentru inspectarea lucrărilor de construcţii în diverse stadii. Prestatorul trebuie să
implice ISC la fazele determinante şi să ia în calcul comentariile acestui organism.

În conformitate cu cerinţele specifice legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor, ofertantul
îşi va asuma rolul de Diriginte de şantier şi se va achita de toate atribuţiile acestei funcţii, purtând
toată responsabilitatea pentru respectarea standardelor de calitate.

Prestatorul, prin Dirigintele de şantier, urmăreşte şi certifică executarea lucrărilor din punct de
vedere fizic cantitativ, calitativ şi valoric precum şi certifică legalitatea, necesitatea,
oportunitatea, realitatea şi exactitatea operaţiunilor supuse decontării numai în corelare cu
proiectul tehnic şi cu respectarea actelor normative în vigoare.

Dirigintele de şantier trebuie să respecte prevederile legale cu privire la cerinţele stabilite prin
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

7. VALOAREA ESTIMATA A SERVICIILOR

Valoarea estimata a serviciilor solicitate este de: 7.005,15 lei, fara TVA

8. ÎNTOCMIRE PROPUNERILOR TEHNICA SI FINANCIARĂ

Propunerea tehnica va prezenta modul in care ofertantul va indeplini toate cerintele prevazute in
cadrul prezentului caiet de sarcini.

Ofertantul va stabili pe proprie răspundere echipa necesară derulării contractului şi trebuie să
facă dovada atestării personalului tehnic pentru toate specialitatile solicitate prin autorizatii de
diriginti de santier in vigoare la data depunerii ofertei, atat la depunere ofertei, precum si pe
perioada derulării contractului.

Oferta va ramane valabila minim 60 de zile de la data depunerii ofertei.

9. CERINTE MINIME PROFESIONALE

Cerinţele minime profesionale solicitate de Autoritatea Contractantă, şi pe care trebuie să le
îndeplinească dirigintele de şantier sunt stabilite conform Ordinului ISC nr. 1496/2011, art. 44,



în funcţie de specificul şi categoria de importanţă a construcţiei stabilite de către proiectantul
construcţiei.

Lucrarea are categoria D de importanţă conform Ord. MLPAT nr. 31/N/1996 privind
Metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor, publicat în Buletinul
Construcţiilor nr. 4/1996, constructorul urmând să adopte modelul 3 de asigurare a calităţii.
Ratiunea care justifică necesitatea solicitării acestor cerinţe minime are la bază următoarele:

- necesitatea selectării unui ofertant care să demonstreze că are capacitatea de a asigura
supravegherea şantierului in condiţiile solicitate prin caietul de sarcini pus la dispoziţie;

- diminuarea riscului de neîndeplinire a termenilor Contractului de finantare, prin selectarea
unor ofertanţi cu o capacitate tehnico-profesionala care să asigure implementarea proiectului in
conditiile asumate prin Contractul de finantare.

10. MODALITATI DE PLATA

Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 85% din valoarea contractului se va achita pe parcursul derularii contractului de
executie, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari confirmate si va fi
conditionata de receptia rapoartelor dirigintelui prezentate lunar.

a) 15% din valoarea contractului se va achita in cel mult 14 zile de la data indeplinirii
tuturor obligatiilor asumate prin contract, in cazul incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor fara obiectiuni.

In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor sunt
consemnate deficiente si / sau remedieri necesar a fi realizate de executant, suma in cuantum de
15% nu se plateste prestatorului decat in cel mult 14 zile de la remedierea acestor
deficiente.Activitatea de asistenta tehnica – dirigentie de santier se continua si in perioada de
garantie a lucrarilor conform activitatii specifice, fara costuri suplimentare.

Neindeplinirea conditiilor de mai sus atrage după sine declararea ofertei ca fiind
necorespunzătoare.

Ofertantii pot vizita amplasamentul obiectivului de invetitie.

Intocmit,
Proiecte pentru dezvoltare locala,
Clincu Mihaela


