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CAIET DE SARCINI
REALIZAREA STUDIULUI

DE
MODERNIZAREA TRANSPORTULUI
SLOBOZIA

OPORTUNITATE PRIVIND
PUBLIC DIN MUNICIPIUL

obiectul achiziţiei: Studiul de opoľtunitate pľivind modeľnizarea transporţului public din Municipiul
Slobozia
Cod CPV: 7|322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infľastructura de transport (Rev.2)

Valoaľe estimată a achiziţiei: 52.000 lei fara TVA

1. CONSIDERATII GENERALE
MUNICIPIUL SLOBOZIA

a lansat pľimul concept integrat la nivelul teľitoriului' care

a fost iniţiat şi dezvoltat ca o asumaľe din partea autorităţiloľ publice privind creşterea calitĺ1ii
modului de guvemare locală, îmbunătăţirea pľocesului de luarę a deciziilor şi atingerea

ľezultate1or.

Utilizarea eťrcientă a avantajelor economice deţinute de comunitate şi interesul din
serviciile fumizate,
precum şi de ef,rcien1a politicilor locale, gľadul de dezvoltare şi implementare al acestora.
Atat Strategia de Dęzvoltare Integrata Urbana a Municipiului Slobozia si Planul de
Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Slobozia contin ca obiective majore si prioritaľe de
implementat solutii de mobilitate urbana care Sa conduca la cľesteľea gľadului de civiliza1ie' a
confoľtului şi a calităţii vieţii' cresteľea siguľantei si secuľitatii individuale şi colective precum si
a gľadului de siguranţă rutiera şi pietonala. Intľ-o abordaľe integrata, toate obiectivele stabilite
prin documentele stľategice trebuie sa conveaľga catre reducerea emisiilor dę CoZ si implicit
partea paľteneľiloľ privaţi depind foaľte mult dę calitatea guvernăĺii locale, de

reduceľea poluarii.

Municipiul Slobozia este reşedinţa judeţului Ialomi1a şi se află înLunca râului
Ialomi1a, înzona centrală a judeţului Ialomiţa şi a Câmpiei Bărăganului, reprezentând partea de
est a Câmpiei Române. După număľul de locuitoľi, municipiul Slobozia se află încategoľia
oľaselor de măľime mţlocie (între50.000 şi 99.000 de locuitori), f,rind înprezent cel mai

important centľu urban din Centrul Câmpiei Bărăganului, concentrând 40%o din populaţia urbană
a judeţului (respectiv I8%o din populaţia judeţeană totală). Deşi impoľtant înstructuľa de
localită1i a judeţului, oraşul nu reuşeşte deocamdată să joace la nivel teritorial un rol pe măsura
potenţialului înceea ce priveşte servirea înteľitoriu sau înceea ce pľiveşte coagulaľea energiiloľ
comunită1iloľ locale într-oreţea care să poată pune încomrrn resuľse sau să contribuie la
valorificarea potenţialului şi diminuarea aspectelor nefavoľabile.
Municipiul Slobozia este situat înRegiunea Sud-Muntenia, din care fac parte judeţele
Argeş, Ialomi1a, Dâmboviţa, Prahova, Călăraşi' Giurgiu, Teleoľman.
Regiunea Sud Muntenia este localizatá înpartea de sud a României, învecinându-sela
noľd cu ľegiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud _ Vest, iar la sud cu
Bulgaria' limita ťrind dată de fluviul Dunăľea. Cu o suprafaţă de 34.453 km2, ľeprezentând
I4,5oÁ din suprafaţa României, ľegiunea Sud Muntenia ocupă locul al 3-lea ca măľime din cele 8
regiuni de dęzvoltaľe.
o caĺacteristică aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio-economic, o reprezintă
faptul că este singuľa regiune din ţaľă ce conţine o regiune enclavă înpaľtea mediană, şi anume
regiunea Bucuľeşti _ Ilfov. Un alt aspect favoľabil î1ľeprezintă şi prezenţa,înpartea de sud, a
fluviului Dunăľea, fapt ce oferă posibilitatea de a avea conexiuni cu cele opt ţări ľiverane, iar pľin
inteľmediul canalului Dunăľe _ Marea Neagră de a avea ieşire la Maľea Neagră şi acces la poľtul
Constanţa, principala poaľtă maritimă a ţării.
Municipiul Slobozia se învecinează. cu următoarele unită1i administrativ-teritoľiale:
o la nord, comunele Scânteia şi Grivi1a;
o la sud, comuna Ciulnila;
o la vest, oraşulAmara şi comuna Peľieţi;
o la est, comunele Bucu şi Cosâmbeşti.
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Fig. I Harta municipiului Slobozia (sursa: www.googlemaps.com)

2. CONTEXTUL ACTUAL

Serviciul de transpoľt persoane este asigurat de mai mulţi operatori regionali sau
naţionali de transpoľt. Datorită pozţiei geografice' municipiul Slobozia este tranzitat nu numai
de traficul de scurtă sau medie distanţă ci şi de cel de lungă distanţă. Astfel că, acesta are legături
de transport cu poli urbani majori cum ar fi Bucureşti, Constanţa, Brăila, Buzău sau Galaţi.

Figură Eľľoľ!No text of specified style in document. Harta reţelei de transport peľSoane la nivel

ľegional şi naţional (sursa: www.autogari.ro)

Sistemul de transport încomun local
operatorul caľe executa serviciul de transpoľt public local de calatori in Municipiul
Slobozia _ S.C. NICK Touring S.R.L., conform Contľactului de delegare pľin concesiune a
serviciului regulat de tľanspoľtpublic local de calatoľi in Municipiul Slobozia, nr.
3
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Exploatarea serviciului se face pe trei trasee:
Traseul nľ. 1: Piata Garii-Bd. Cosminului-Bd. Matei Basarab-Soseaua Brailei-Cartier
Slobozia Noua (lungime traseu: 7,5 km/sens si retur);
Traseul nr.2:Piata Garii-Bd. Unirii-Bd. Cosminului-Bd. Matei Basaľab-Sos. CalarasiStr. General Magheru (lungime trasęu: 6 km/sens si retur);
Traseul nÍ. 3: Kaufland-Piata Gaľii-Bd. Cosminului-Bd. Matei Basaľab-Soseaua
Brailei-Str. Independentei-Str. Ianache-Soseaua Nordului-Str. Closca-Str. Garii-Kaufland
(lungime tľaseu 6 km/sens), neoperabil in prezent.
Autobuzele operatorului de transport sunt licentiate sa execute aceste tľasee, confoľm
ordinului M'T. nľ. 972/3.10.2007, pentru aprobaľea Regulamentului _ Cadru pentru efectuarea
transpoľtului public local si a Caietului de Sarcini _ cadru al serviciiloľ de transport public local.
Licentele de traseu au fost eliberate in numar egal de exemplaľe, corespunzator numarului de
autobuze utilizate (8 autobuze) pentru efectuarea curselor, prevazute in programul de circulatie
din Caietul de Sarcini al serviciului.
Caiet de sarcini- REALIZAREA DOCU MENTATIE STUDIU DE OPORTUNITATE MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC
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Numarul de bilete vandute, respectiv numaľul de calatorii efectuate pe baza de
abonament, inclusive gratuitati pentru unele categorii de persoanę, pęntľu ultimii 5 ani, 20102014, este de 2.520.000.
In ultima peľioada, Uniunea Europeana solicita aplicarea unor masuri de utilizare
eficienta a energiei de oľice tip in mediul urban, care sa contribuie la combateľea schimbarilor
climatice, solicitare intemeiata pe fapte obiective, daca se tine cont de faptul ca aproximativ 72%o
dintre cetatenii europeni locuiesc in mediul urban' unde se consuma 75% đíneneľgia totala si
unde 98% dintľe calatoriile urbane efectuate au o lungime mai mica de 5 km. Asadar, oraselę cu
o dęnsitate maľe a populatiei si o pondere maľe a calatoriilor pe distante scurte, orasele prezinta
un mare potential de orientare Spre un tľansport cu emisii ľeduse de carbon, comparativ cu
sistemul de transport in ansamblu pľin ľeorientarea catľe deplasarile pietonale, cu bicicleta si
transportul in comun.
Este necesara o schimbare raďica|a in ceea ce priveste modul de abordare a mobilitatii
urbane pentru a se asigura ca zonele urbane se dezvolta pe o traiectoľie mai sustenabila si ca
obiectivele pentru un sistem european de transpoľt competitiv si eficient din punct de vedere al
resurselor sunt indeplinite. In acest sens, Comisia Euľopeana sprţina oľasele europene in
incercarea acestora de a solutiona problemele de mobilitate urbana, ľecomandand elaborarea
Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila.

3. NECESITATEA

SI OPORTUNITATEA
Prezentul caiet dę saľcini este destinat organizaľii procedurii de açhizitie pentru
elaborarea Studiului de Oporrunitate ,,MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN

MUNICIPIUL SLOBOZIA''

Prezentul proiect este paľte integranta a Planului de Mobilitate Urbana Durabila a
Municipiului Slobozia si se incadreaza in sectiunea de solutii de mobilitate pentru eficientizarea
tľalrcului urban, cresteľea peľformantelor transportului public si ľeducerea emisiilor poluante.
Aparitia aglomerarilor pune înevidenta faptul ca se tinde spre atingerea limitei de
capacitate a retelei, modificându-se intensitatea tľaficului, influentând negativ ca|itatea
infrastructurilor pana in momentul aparitiei imposibilitatii de deplasare.
Se impune deci cresteľea performantelor tľansportului public din Municipiul Slobozia
prin aducerea la standarde Euľopene' corespunzatoare unui oras modern. Se propun astfel
investitii in solutii moderne de transpoľt, avand o aboľdare integrata pentru impact asupľa
reducerii de noxe.
Confoľm legislatiei nationale (Legii 3501200I privind amenajarca teritoriului si
uľbanismul, ľepublicata cu completarile si modificarile ulteľioare îniulie 2013), Municipiul
Slobozia a realizat Planul de Mobilitate Urbana Durabila, ce reprezinta o documentatie
complementara stľategiei de dezvoltaľe teritoriala peľiurbanďmetropolitana si a planului
uľbanistic geneľal (P.U.G.)' dar si instrumentul de planificare strategica teritoriala prin caľe este
coľelata dezvoltarea spatiala a localitatilor si a zonei periurbane/metropolitane a acestoľa cu
nevoile de mobilitate si transpoľt ale persoanelor si marfuľilor.
De asemenea, conform ghidului solicitantului de implementare a ďezvoltarii durabile
Axa 4 _ Sprţinirea đezvoltariidurabile. 4.1. Promovatea strategiilor de reducęre a emisiiloľ de
dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, înparticular zone urbane, inclusiv promovaľea
planurilor sustenabile de mobilitate uľbana si a unor masuri relevante pentru atenuaľe,
Programul operational Regional 2014 - Ż020, ťtnanteazacu fonduri neľambursabile,
A.Investiţii destinate îmbunătăţiľiitransportului public urban de călătoľi
C. Alte investiţii destinąte reducerii emisiiloľ de Co2 înzona urbąnă

Prin obiectivul specifiç 4.1 din PoR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care
dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra ľeducerii emisiilor de echivalent Co2, generate de
transpoľtul ľutier motorizat de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ şi al zonelor funcţionale
urbane ale acestora. Punctul de plecare înidentificarea acestor proiecte se ľegăseştę înanaliza
efectuată, direcţiile de acţiune şi înmăsurile pľopuse înPlanuľile de Mobilitate Urbană Duľabilă.
Caiet de SATCiNi- REALIZAREA DOCUMENTATIE STUDIU DE OPORTUNITATE MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC
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Documentatia ce face obiectul Caietului de Saľcini va respecta intocmai Ghidul
speciťrc al solicitantului Progľamul operational Regional Axa 4.1 si conditiile de eligibilitate
stipulate in acesta.
Proiectul de fata isi pľopune sa faciliteze o mobilitate urbana sustenabila' care Sa
permita oameniloľ sa ciľcule liber, îndeplina siguľanta, cu pľotejarea mediului înconjurator,
elemente cruciale pentľu calitatea vietii cetatęnilor din Slobozia si pentru sanatatea economiei
locale.

Înghiduľile pentru Dezvoltarea Mobilitatii Urbane Durabile, publicate de catre
Comisia Europeana cu ľolul de a oferi spľijin si îndľumarepentru paľtile inteľesatę îndezvoltarea
si puneľea înaplicare a unui plan de mobilitate urbana duľabila, sunt recomandate solutii
integrate de transport public odata cu promovaľea solutiilor pentľu facilitarea mobilitatii
alternative (bike shaľing).
Mobilitatea urbana este reprezentata de toate formele de tľansport motoľizat sau
nemotoľizat caľe Sa satisfaca nevoile de mobilitate si transport al persoanelor' bunuľilor si
marfurilor' in aceste conditii fiind cu atat mai necesare investitiile in infrastructura rutiera' daľ in
mod special pe rutele transportului public.
In contextul obiectivului geneľal de cręsteľe a calitatii vietii pľin reabilitaľea
infľastľucturii urbane de transport si îmbunatatirea serviciiloľ urbane de mobilitate, a fost
identificata ca arie pľioritaľa de interventie modemizarea traĺsportului public din Municipiul
Slobozia.
În.,rma analizei ceľinteloľ asupra calitatii transportului public, a rczultat ca fiind
necesara remedierea def,rcięntelor existente, pľin asiguľarea urmatoareloľ obiective:
- Innoirea parcului de vehicule cu mţloace de tľansport ecologice;
- Asigurarea circulatiei fluente a mţloacelor de transport in comun intre importantele
puncte de interes: cartieľe de locuinte' spatii comerciale, platforme industriale etc.;
- Asiguľaľea unei infrastľuctuľi rutieľe modeľne, de calitate, care sa ofere pľemisele
ut1lizarít tľansp o ľtului pub l i c ;
- Dimensionaţeacapacitatii de tľansport in functie de cereľea reala;
- Asiguraľea unui sistem integrat care Sa ofeľe o trecere mai rapida îninteľsectiile
semaforizate a vehiculeloľ dę tľansport public;
- Asiguľarea cľesteľii sigurantei calatorilor, precum si reduceľea numarului de accidente
rutiere;

- Asigurarea respectaľii graficului de tľansport;
- Asigurarea unei interactiuni in timp real cu calatorii;
- Cresteľea confortului calatoľilor, reducerea poluaľii si ľeduceľea costurilor de intretineľe
si reparatii a flotei de autobuze.

4. DESCRIEREA PROIECTULUI

SI A CERINTELOR
Promovaľea eficientizarii transportului public' precum si asiguľarea intermodalitatii
este de stľicta necesitate pentru cresteľea eficientei in ceea ce priveste mobilitatea in Municipiul
Slobozia.
Municipiul Slobozia are intentia dezvoltaľii din fonduľi euľopene nerambursabile a
unei solutii de integrate de mobilitate tľbana, proiectul de modernizare a tľanspoľtului public
fiind parte integranta din acest concept.
Pľoiectul vizeaza scadeľea timpiloľ de deplasare' cresterea calitatii, scaderea costurilor
de transport' reducerea poluarii si a consumului de eneľgie; descongestionarea traficului pľecum
si imbunatatirea sigurantei in trafic.
Solutiile propuse de pľoiectant tľebuie sa fie integľabile, modeme, modulare si sa ťre in
directa concordanta cu noile concepte de mobilitate uľbana, eficienta eneľgetica a transportului
public si regenerarii urbane.
Proiectantul va avea in vedere elaborarea pľezentei documentatii tehnicę in diľecta
concordanta cu intentia Municipiului Slobozia de a accesa fonduľi neľambursabile pľin
intermediul Progľamul opeľational Regional 2014-2020, Axa 4. Sprţinirea dezvoltaľii urbane
Caiet de saTcini- REALIZAREA DOCUMENTATIE STUDIU DE OPORTUNITATE MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC
DIN MUNICIPIUL
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durabile; Prioritatea de investitie 4.1 Promovarea strategiilor dę reducere a emisiilor de dioxid de
carbon pentľu toate tipuľile de teritoľiu, înparticulaľ zone urbane, inclusiv pľomovaľea planuriloľ
sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentľu atenuarea adaptarilor.

Categorii de interventii ce se vor lua in considerare in elaboľaľęadocumentatiei
o Achiziţie autobuze: Diesel hibľid/Electľice/Hibľid/CNG/LNG

:

Analize in sarcina consultantului pentru fundamentarea investiti i 1oľ
A. Ana|iza asupra liniiloľ de transport public prinicipale din punct de vedęľę al
eficientei economice, distributiei si acoperirii teritoriale pľecum si evaluare tehnica a vehiculelor
existente si a solutiilor de management al flotei.
B. Analiza asupra fluxului de calatori.
C. Dimensionaľea flotei de vehicule necesaľa.
D. Descrieľe functionala si tehnologica a vehiculeloľ, echipamentelor si sistemeloľ.
E. Äna]'iza economica si financiara'
F. Stuđiulde Tľafic ModelM
G. Analiza de emisii GES
:

Bugetul estimat pentru achizitia de autobuze ecologice este dę 2.500.000 Euro.
Consultantul va avea obligatia ca in urma analizelor stipulate mai sus sa dimensioneze
in mod coľespunzatoľ flota de achizitionat' incadrandu-se in bugetul estimat.
Consultantul va propune cel putin 3 scenaľii care Sa utllizęzę mijloace de propulsive
diferite si sa faca analize comparative din caľe sa rezulte solutia optima.
De asemenea, consultantul va lua in consideľare ca proiectul de fata este complementar
unui proiect prin care Se voľ finanta solutii de e-ticketing, informarę a calatoľilor, management de
flota si solutii de dispecerizare, precum si modernizarę đestatii de autobuz.

Caietul de sarcini este parte integranta din documęntatia pentru atribuirea contľactului de
servicii si înacest sens' oľice oferta prezentata, caľe Se abate de la prevederile caietului de
saľcini, nu Va fi luata înconsiderare, decât înmasura încare caľacteľisticile tehnicę ofeľtate sunt
supeľioaľe. oferta care contine specificatii tehnice inferioare celoľ pľevazute încaietul de saľcini
Sau caľe nu satisfac cerintele va fi declarata neconforma si va ťr respinsa.
Consultantul castigatoľ are obligatia de analiza situatia actua|a, in acest sens Se vor punę
la dispozitie studii' analize si strategii pentľu a putea armoniza solutiile pľopuse cu viziunea de
dezvoltare a Municipiului Slobozia.
- Analiza studiilor si planurilor anterioaľe, a documentelor strategice existente si a
dezvoltaľilor planifi cate
o Planul de Mobilitate Uľbana Duľabila
o Stľategia Integrata de Dezvoltare Urbana
o Studiul de Trafic
o Alte documente strategice la nivel judeteaďľegional/national cu impact pe
teritoriul administrativ al Municipiului Slobozia
- Analiza asupra pľoiectelor pľioľitare din Planul de Mobilitate Uľbana Durabila, ce
vizeaza infľastructura ľutieľa,tľansportul public si solutiile de mobilitate alteľnativa.
:

5. DURATA DE EXECUTIE

Elaborarea documentatiei va avea o durata de maxim 2 luni de la data atľibuiľii
contľactului.
Documentatia se va întocmisi pľeda catre autoľitatea contractanta în3 (trei) exemplaľe
originale, redactate înlimba româna, precum si pe suport magnetic (CD/ memoľy stick).
Fiind un proiect ce se va depune spre finantare din surse nerambusabile in cazul in
care, in cadrul procedurilor de veriÍicare, ÎepÎezentantiiADR si/sau AMPOR solicita clariťrcari
sau fac observatii, Prestatoľul va proceda la ľęfacerea sau completarea documentatiei, in termen
de 3 ziţe lucratoaľe de la primiľea acestoľa de la Beneficiar.
Caiet de sarcini- REALIZAREA DoCUMENTATIE STUDIU DE oPoRTUNITATE M0DERNIZAREA TRÁNSPoRTULUI PUBLIC
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Totodata, Pľestatorul va ľespecta prevederile Grilelor confoľmitatii si calitatii anexate,
paĺalamomentul depuneľii ofeľteloľ.

cu modificaľile care survin

6. CERINTE OBLIGATORII CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICILOR
Studiul de oportunitatę va ľespecta Ghidul Solicitantului _ Condi1ii specificę de

accesare a fonduľiloľ încadrul apelului de proiecte cu numărul PoR/2017l4l4.Ill, Model-N. La
elaboraľea documentatiei si întocmiľeatutuľoľ documenteloľ, pľestatoľul are obligatia de a
aplicďľespecta toate actele normativę si pľescľiptiile tehnice învigoaľe, aplicabile speciťrcului
contractului care face obiectul pľezentei pľoceduri. ofertantul va asigura alocarea de resurse
umane cu inalta calificaľe, familiaľizate cu sarcinile primite si va asigura înpermanenta
disponibilitatea resuľselor corespunzatoare. ofertantul va asigura un nivel maxim de
tľansparenta' va lansa din timp atentionari catrę Beneficiar asupra oľicarui element care poate sa
puna înpericol îndeplinirea la timp si corespunzatoare a unei activitati sau a unui document al
proiectului. ofeľtantul tľebuie sa faca dovada ca dispune pe intreaga duľata de desfasuÎaÍea
contľactului de un pachet software licentiat si recunoscut la nivel international pentru analiza de
tľaťlcauto, simulare de trafic auto, optimizare carc sa permita spre analiza exportul in format
video a simularilor rea|izate, in vedeľea testarii fezabilitat1i solutiilor de tľanspoľt.
ofeľtantul va asiguľa transmiterea la timp, coľecta si completa a documentelor si
informatiilor, permitând partii destinatare un timp suťrcient sa ľaspunda si sa ia masuri pe baza
informatiilor primite. ofeľtantul va fumiza livľabilele întľ-unformat agteat anterior cu
Beneficiarul, încare infoľmatiile furnizate sa fie complete, precise, clare, exacte si fara
ambiguitati, cu atentie la detalii. Proiectul de fata face parte din solutiile de mobilitate urbana
care au ca principal obiectiv reducerea de emisii GES intr-o maniera integtata, asiguľand in
acelasi timp complementaritatea pentľu indepliniľea conditiiloľ de eligibilitate in cadľul
Progľamului operational Regional. Pľoiectul are un caracter ridicat de complexitate, acesta
ingloband tehnologii de ultima generatie in domeniul mobilitatii urbane, transporturiloľ,
comunicatiiloľ, managementului de trafic si alte domenii complementare'

Studiul de opoľtunitate
-conţinut cadruo Sunt prezentate date generale pľivind investiţia propusă, precum denumirea obiectivului de
investiţii, localizarea. beneficiarul investiţiei, elaboratorul studiului etc.
o Este prezentată' situaţia existentă relevantă pentľu investiţiile propuse pľin proiect
(caracteľisticile infľastructurii folosite de mijloacele de transpoľt, condi1ii de garaľe, traseele
utilizate, aĺalízafacilită1iloľ de întreţinerenecesaľe, situaţia componentelor sistemeloľ de
managementul traficului, de ,,e-ticketing'', după caz etc).
o Sunt identiťrcate şi detaliate problemele/nevoile specifice căľora le va răspunde proiectul, iar
necesitatea şi oportunitatea promovării investiçiei este justificată.
o Scenaľiile tehnico-economice prin caľe obiectivele proiectului de investiţii pot f,r atinse sunt
detaliate. Este pľezentată o comparaţie cu o altă solu1ie alternativă pentru problema
identificată. S unt de scri se avantaj ele soluţiei recomandate.
o Se vot analiza şi compara opţiunile privind posibilele tipuri de tehnologie, inclusiv înceea ce
pľiveşte costurile de operare pe durata ciclului de viaţă încazll ťrecăľui tip de tehnologie avut
învedere şi pentľu eventuala infľastructură necesară.
o Este prezentatädescrierea funcţională şi tehnologică, după çaz, a soluţiei recomandate'
o Număľul şi capacitatea vehiculelor sunt adecvat justificate, luând încalcul:
obiectivele de atins din PMUD (de exemplu ,,75Yo din flota de tramvaie să f,re cu podea joasă
până la sfârşitul anului 2023", sau ''cele mai utilizate tľei ľute de autobuz să fie deseľvite integral
de autobuze cu emisii reduse'' sau ,,toată flota va fi dotată cu componente ale sistemului de ,,eticketing");
parametľii şi durata de viaţă remanentă a echipamenteloľ/mijloaceloľ de transpoľt deja aflate în
opeľare;

fluxurile (actuale şi prognozate) de pasageri de pe rutele vizate (pasageľi pe oră şi sens la oľa de
vârf) şi cererea maximă de vehicule într-ozi de lucru tipică (CMZL), demonstrată încazul unei
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exploatăÍi judicioase şi eficiente a parcului şi ţinând cont de impactul altor activită1i
complementare. Înacest sens, aĺaliza de opţiuni ar putea viza combinaţii ale acestoľ paľametri
(de exemplu ''10 tramvaie cu o capacitate de cel puţin 200 de pasageri'' sau"IŻ tramvaie cu o
capacitate de cęlpuţin 160 de pasageľi'')'
o Sunt prezentate caľacteristicile şi specificaţiile tehnice ale echipamentelor/mţloacelor de
tľansport ce urmează, a ťĺachizi1ionate, precum şi, după caz, ale serviciilor achiziţionate de
modernizare a tramvaieloľ' Se va ţine cont de faptul că orice constrângeri asupľa
specificaţiilor tehnice tľebuie să derive din limităľi tehnice sau opeľaţionale (de ex.: lungimea
peroanelor de tramvai, raza orizontală minimă a liniei de tramvai sau a traseului' declivitatea
maximă pe infľastľuctuľa rutieľă deservită, specificaţiile posturilor de întľeţineredin depou,
echipamentele sistemelor de transpoľt inteligente aflate deja înpľoprietatea solicitantului) sau
din ceľinţe funcţionale temeinic j ustiťrcate.
o Existenţa unei strategii de întreţinerea noiloľ echipamente/mţloace de transport pe întreaga
perioadă de viaţă a acestora, care să identifice pľoblemele şi riscurile aferente şi să propună
soluţii pentru acestea.

7. CERINŢE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA

ofeľtantul trebuie sa faca dovada ca aţę experienta in elaborarea de documentatii
tehnice respectiv studii, pentru implementarea de solutii de mobilitate urbana caľe conduc la
cresterea performantelor tľanspoľtului public de calatoľi, ľespectiv studii pentru achizitia de
autobuze ecologice, sisteme de management al traficului dedicate eťrcientizarii transpoľtului
public sau similar. ofertantul va face dovada experientei prin prezentaľea de contracte similare
de minim valoarea si complexitatea celui ce face obiectul prezentei pľoceduľi.

8. ASIGURAREA CALITĂŢII

ofertanţii vor pľezenta ceľtiÍicatulemis de organisme independente care atesta
ľespectarea standardelor de asiguraľe a calitatii conform ISo 900l si 14001 sau echivalent pentru
servicii de proiectare de solutii de mobilitate urbana si transport' Certificatul se va prezenta în
copie certificata conform cu originalul. Încazul unei asocieri, ťrecare asociat va indeplini acest
cľiteriu.
ofertantul se obliga sa respecte legislatia învigoare caľe reglementeaza conditiile la
locul de munca. ofeľtantul Sę va asigura ca echipa de experti care Va fi desemnata pentľu
derularea contractului va avea acces la o baza materiala dotata si sustinuta corespunzator.
Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfasurare a
activitatiloľ înteren, pľecum si pentľu rea\izarea documentatiiloľ supoľt implicite.
ofertantul Va pune la dispozitia autoľitatii contractante o echipa formata din personal
cu competente si expeľienta dovedite, capabil sa duca la bun sfârsit saľcinile definite pľin
prezentul documente, astfel încât,înfinal, sa Se obtina îndeplinirea obiectivului general al
contľactului, înconditiile ľespectarii cerinteloľ de calitate, a teľmenelor stabilite si a încadľaľiiîn
buget.
ofertantul va pľezenta lista cu personalul direct implicat îĺrea|izarea contractului,
specializat pe domeniul contractului. Se vor preciza ľolul si atributiile fiecarui specialist în
îndeplinireacontractului.

9. CERINTE PENTRU OFERTANTI PRIVIND RESURSELE UMANE

Echipa de experti solicitata pentru a aduce la indeplinire ceľintele caietului de sarcini'
va fi compusa din cel putin:

A.

Manager de Pľoiect - Expert Tľansport Public
Cerinte impuse pľivind calificarea pro fe sionala
studii superioaľe specializarea in domeniul transporturilor
ceľtificare profesionala CNFPA in managementul pľoiectelor cod
Cerinte impuse pľivind expeľienta profesionala:
:

CoR 2421OI
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in calitate de

manageľ de proiect pentľu realizarea de studii privind
managementul tľanspoľtului public si achizitia de autobuzę

participarea

B.

public

Expeľt planificare si modelaľe ľetele de transpoľt
Ceľinte impuse privind califi caľea profesionala:
studii superioare specializarea in domeniul tľanspoľtuľiloľ
Cerinte impuse privind expeľienta profesionala:
paľticipaľea in calitate de expert pentru modelare si planiťrcare retele de transport

C.

Expert mobilitate urbana
C eľinte impuse privind calificaľea profe sionala :
studii supeľioare specializarea in domenii tehnice, inginerie
Cerinte impuse privind experienta pľofesionala:
participarea in calitate de expert pentru rcalizaĺea studii, solutii integrate pentru
managementul transportului.

D. Expert

eficienta eneľgetica' analize GES in tľanspoľturi
C erinte impuse pľivind calif,rcarea profe sionala :
Studii superioaľe, Certificare ANRE in domeniulenergetic' auditoľ eneľgetic clasa I
Ceľinte impuse privind expeľienta profesionala:
Participaľeala realizarea analize energetice, audituri eneľgetice sau similare avand ca
obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2)

E.

Expert economist/ingineľ economist
Cerinte impuse pľivind calificarea profesionala:
studii supeľioaľe in domeniul economic si management, ingineľie
Cerinte impuse pľivind experienta profesionala:
participarea in calitate de expert pentru rcalizarca de proiecte in domeniul mobilitatii

urbane

F.

Expeľt fonduľi structurale
Ceľinte impuse privind calif,rcarea pro fe sionala:
studii superioare in domenii tehnice
Ceľinte impuse pľivind expeľienta profesionala:
participarea in calitate de expert pentľu rcalizaręa
performatelor transportului public

de pľoiecte dę cresteľe a

ofertantul va atasa ofertei toate documentele necesare pľin care sa se poata dovedi
expeľienta si profesionalismul expertilor propusi (CV-uri, diplome' atestate, ceľtiťrcari etc...)
ofertantul va atasa ofeľtei toate documentele necesare prin caľe sa se poata dovedi experienta si
profesionalismul expertilor propusi.
10.

RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE

Beneficiarul poate face observatii pľivitoare la calitatea documentatiei, observatii ce
vor fi remediate intr-un termen rezonabil, stabilit de comun acord de ambele parti.
La predarea documentaţiei, se voľ transfera şi dreptuľile de proprietate intelectuală
asupra acesteia.
11.

CERINTE CU PRIVIRE LA ELABORAREA, PREZENTAREA SI DEPUNEREA
OFERTEI

Achizitia sęľviciilor se efectueaza in confoľmitate cu prevederile Legii9812016 privind
achizitiile publice, actualizata' pľecum si ale Hotaraľii nr.395lŻ016 pentru aprobarea Normelor
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metodologice de aplicare a prevedeľiloľ referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicďacoľdului cadru din Legea nr.9812016 pľivind achizitiile publice, actualizata.
Ofeľta fÎnanciarava contine urmatoarele :
o pretul total pentru realizarea serviciilor;

.
.
.

detalierea pretului pe fiecare activitate majora;
graficul de timp pentru indeplinirea obligatiiloľ;
peľioada de valabilitate a ofeľtei.

Oferta tehnica
ofertantul va elabora propunerea tehnica in confoľmitate cu cerintele prevazute în
prezentul caiet de sarcini. Informatiile din pľopunerea tehnica trebuie sa permita identificaľea cu
usurinta a corespondentei cu specificatiile minime precrrm si cu toate cerintele impuse încaiętul
de sarcini.

ofertantul va prezenta modul in caľe intelege obiectivele proiectului si rezultatele
asteptate si va prezenta o metodologie de prestare care Sa cupľinda toate aspectele tehnice si
procedurale precum si descrierea metodologiei de asiguľaľe a eligibilitatii proiectului cu
cheltuielile eligibile aferente Programului Operational Regional - Ghidului Specific al
Solicitantului Axa 4' Prioľitatea de Investitii 4.1.

Întocmit,
Şef

Alina
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