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Direcţia Tehnică
Serviciul Investiţii şi Lucrări Publice, Achiziţii Publice şi Concesiuni
Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni
Nr. 63828/01.08.2018

ANUNŢ

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, judeţul
Ialomiţa, telefon 0243/231401, fax 0243/212419, în calitate de autoritate contractantă,
intenţionează să achiziţioneze direct, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, servicii:
-Realizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie
pentru „Creşterea mobilităţii urbane în cadrul Zonei pietonale Casa Armatei ” în
Municipiul Slobozia şi vă invită să ne transmiteţi oferta dvs. pentru serviciile
menţionate.
1. Codul de clasificare:
CPV: 79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev.2);
2. Obiectul contractului: Realizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie pentru „Creşterea mobilităţii urbane în cadrul Zonei pietonale Casa
Armatei ” în Municipiul Slobozia;
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publica: Achiziţie Directă;
4. Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de achiziţie
publică;
5. Valoarea estimată:67.226,89 lei, fără T.V.A.;
6. Preţul este exprimat în lei, iară T.V.A. Nu se acceptă actualizarea preţului
contractului;
7. Sursa de finanţare: Bugetul local;
8. Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret
9. Data limită de solicitare a clarificărilor: 06.08.2018;
10. Data limită de răspuns solicitare clarificări: 07.08.2018;
11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 09.08.2018, orele 16:30;

12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
13. Limba de redactare a ofertei: limba română;

14. Durata de prestare a serviciilor: termenul maxim de prestare a serviciilor este
de 2 luni, începând cu data prevăzută în ordinul de începere a prestării serviciului;
15. Modul de transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Slobozia, str.
Episcopiei nr, 1, parter, camera 20 - Relaţii cu publicul;
16. Prezentarea ofertei:
Oferta se va alcătui într-un exemplar şi va fi prezentată în plic închis, însoţit
de Formular nr. 1- Scrisoare de înaintare (ataşat în afara plicului), completat, în
1

original, şi va conţine toate documentele solicitate de Autoritatea Contractantă prin
Instrucţiunile către ofertanţi.

17. Desfăşurarea achiziţiei: Invitaţia de participare la achiziţia directă este publicată
în noul SEAP-Iniţieri de proceduri de achiziţie-secţiunea Publicitate-Anunţuri,
precum şi pe pagina de internet a autorităţii contractante, adresa www.sloboziail.ro.
secţiunile Informaţii-Anunţuri, Licitaţii;
Caietul de sarcini, Instrucţiuni către ofertanţi şi formularele pot fi descărcate
de la adresa www.sloboziail.ro, secţiunea Informaţii- Anunţuri şi secţiunea Licitaţii.
Operatorii economici interesaţi vor transmite ofertele la adresa Primăriei
Municipiului Slobozia.
18. Alte informaţii
Prezentei invitaţii ataşăm:
-Instrucţiuni către ofertanţi;
-Nota conceptuală;
-Tema de proiectare;
-Caietul de sarcini;
-Gontract-cadru;
-Formularele necesare depunerii ofertelor.
19. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0243/231401, int 210,
persoana
de
contact:
Urse
Viorel,
sau pe
adresa
de
e-mail;
viorel.urse@municipiulslobozia.ro.

Primar,
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CAIET DE SARCINI
Realizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru „ CREŞTEREA
MOBILITĂŢII URBANE IN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI” in
Municipiul Slobozia

Obiectul achiziţiei; Municipiul Slobozia intenţionează achiziţionarea serviciilor

pentru realizarea

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru „ CREŞTEREA MOBILITĂŢII URBANE IN
CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI” in Municipiul Slobozia
Cod CPV: 71335000-5 - Studii tehnice
Valoarea estimată a achiziţiei: 80,000 lei inclusiv TVA
Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui contract de prestări servicii

CUPRINS

1. Consideraţii generale

3

2, Contextul actual
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4. Descrierea proiectului şi a cerinţelor
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5. Durata de execuţie

7

6. Cerinţe obligatorii cu privire la prestarea serviciilor
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Structura D.A.L.I.
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A) Piese scrise
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B) Piese desenate
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7. Cerinţe privind experienţa similară
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8. Asigurarea calităţii
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9. Cerinţe pentru ofertanţi privind resursele umane
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10. Recepţia documentaţiei tehnice

12

11. Cerinţe cu privire la elaborarea, prezentarea şi depunerea ofertei
12. Condiţii şi reglementări
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1. CONSIDERAŢII GENERALE
Municipiul Slobozia a lansat primul concept integrat la nivelul teritoriului, care a fost
iniţiat şi dezvoltat ca o asumare din partea autorităţilor publice privind creşterea calităţii modului
de guvernare locală, îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor şi atingerea rezultatelor.
Utilizarea eficientă a avantajelor economice deţinute de comunitate şi interesul din
partea partenerilor privaţi depind foarte mult de calitatea guvernării locale, de serviciile furnizate,
precum şi de eficienţa politicilor locale, gradul de dezvoltare şi implementare al acestora.
Atât Strategia de Dezvoltare Integrata Urbana a Municipiului Slobozia, cat si Planul de
Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Slobozia conţin ca obiective majore si prioritare de
implementat soluţii de mobilitate urbana care sa conducă la creşterea gradului de civilizaţie, a
confortului şi a calităţii vieţii, creşterea siguranţei si securităţii individuale şi colective precum si
a gradului de siguranţă rutiera şi pietonala. Intr-o abordare integrata, toate obiectivele stabilite
prin documentele strategice trebuie sa conveargă către reducerea emisiilor de CO2 si implicit
reducerea poluării.
Municipiul Slobozia este reşedinţa judeţului Ialomiţa şi se află în Lunca râului Ialomiţa,
în zona centrală a judeţului Ialomiţa şi a Câmpiei Bărăganului, reprezentând partea de est a
Câmpiei Române. După numărul de locuitori, municipiul Slobozia se află în categoria oraşelor de
mărime mijlocie (între 50,000 şi 99.000 de locuitori), fiind în prezent cel mai important centru
urban din Centrul Câmpiei Bărăganului, concentrând 40% din populaţia urbană a judeţului
(respectiv 18% din populaţia judeţeană totală). Deşi important în structura de localităţi a
judeţului, oraşul nu reuşeşte deocamdată să joace la nivel teritorial un rol pe măsura potenţialului
în ceea ce priveşte servirea în teritoriu sau în ceea ce priveşte coagularea energiilor comunităţilor
locale într-o reţea care să poată pune în comun resurse sau să contribuie la valorificarea
potenţialului şi diminuarea aspectelor nefavorabile.
Municipiul Slobozia este situat în Regiunea Sud-Muntenia, din care fac parte judeţele
Argeş, Ialomiţa, Dâmboviţa, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman.
Regiunea Sud Muntenia este localizată în partea de sud a României, învecinându-se la
nord cu regiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud - Vest, iar la sud cu
Bulgaria, limita fiind dată de fluviul Dunărea, Cu o suprafaţă de 34.453 km2, reprezentând
14,5% din suprafaţa României, regiunea Sud Muntenia ocupă locul al 3-lea ca mărime din cele 8
regiuni de dezvoltare.
O caracteristică aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio-economic, o reprezintă
faptul că este singura regiune din ţară ce conţine o regiune enclavă în partea mediană, şi anume
regiunea Bucureşti - Ilfov. Un alt aspect favorabil îl reprezintă şi prezenţa, în partea de sud, a
fluviului Dunărea, fapt ce oferă posibilitatea de a avea conexiuni cu cele opt ţări riverane, iar prin
intermediul canalului Dunăre - Marea Neagră, de a avea ieşire la Marea Neagră şi acces la portul
Constanţa, principala poartă maritimă a ţării.
Municipiul Slobozia se învecinează cu următoarele unităţi administrativ-teritoriale :
• la nord, comunele Scânteia şi Griviţa;
• la sud, comuna Ciulniţa;
• la vest, oraşul Amara şi comuna Perieţi;
• la est, comunele Bucu şi Cosâmbeşti.
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Fig. 1 Harta municipiului Slobozia (sursa: www,googlemaps.com)

2. CONTEXTUL ACTUAL
Din punct de vedere al imaginii urbane, municipiul Slobozia prezintă un caracter
peisagistic distinct, ce contribuie la calitatea traseelor pietonale, îmbunătăţind totodată calitatea
mediului înconjurător prin gradul ridicat al spaţiilor verzi. Aceste tipologii de tronsoane pietonale
se identifică cel mai bine pe bulevardele Unirii, Matei Basarab şi Chimiei. La nivelul străzilor
secundare, se identifică acelaşi tip de caracter al spaţiilor pietonale, preponderent în zonele de
locuire colectivă. Cu toate acestea, este necesară asigurarea conectivităţi şi accesibilităţii către
obiectivele principale de interes zonale (şcoli, servicii, instituţii publice), scopul principal fiind
încurajarea deplasărilor nemotorizate.
în ceea ce priveşte calitatea spaţiului pietonal, acesta se află într-o stare precara, fiind
necesare lucrări în ceea ce priveşte facilitarea mobilităţii urbane.
în cazul zonei centrale, studiile existente propun diminuarea traficului motorizat şi
încurajarea metodelor alternative de deplasare prin extinderea spaţiilor pietonale şi crearea de
trasee velo. Prin încurajarea traficului nemotorizat, trebuie asigurate condiţii optime pentru
parcurgerea acestor spaţii, prin asigurarea unei ambianţe plăcute şi creşterea gradului de
siguranţă, prin prioritizarea deplasării pietonale.
In ultima perioada, Uniunea Europeana solicita aplicarea unor masuri de utilizare
eficienta a energiei de orice tip in mediul urban, care sa contribuie la combaterea schimbărilor
climatice, solicitare intemeiata pe fapte obiective, daca se tine cont de faptul ca aproximativ 72%
dintre cetăţenii europeni locuiesc in mediul urban, unde se consuma 75% din energia totala si
unde 98% dintre călătoriile urbane efectuate au o lungime mai mica de 5 km.
Aşadar, oraşele cu o densitate mare a populaţiei si o pondere mare a călătoriilor pe
distante scurte, prezintă un mare potenţial de orientare spre un transport cu emisii reduse de
carbon, prin reorientarea către deplasările pietonale, cu bicicleta si transportul in comun.
Este necesara o schimbare radicala in ceea ce priveşte modul de abordare a mobilităţii
urbane pentru a se asigura ca zonele urbane se dezvolta pe o traiectorie mai sustenabila si ca
obiectivele pentru un sistem european de transport competitiv si eficient din punct de vedere al
resurselor sunt îndeplinite, In acest sens, Comisia Europeana sprijină oraşele europene in
încercarea acestora de a soluţiona problemele de mobilitate urbana, recomandând elaborarea
Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila.
3. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA
Prezentul caiet de sarcini este destinat organizării procedurii de achiziţie pentru
elaborarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie: „ Creşterea Mobilităţii Urbane
In Cadrul Zonei Pietonale Casa Armatei” in Municipiul Slobozia.
Prezentul proiect se incadreaza in secţiunea de soluţii de mobilitate pentru încurajarea
soluţiilor nemotorizate si reducerea emisiilor poluante.
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Apariţia aglomerărilor pune în evidenta faptul ca se tinde spre atingerea limitei de
capacitate a reţelei, modiftcându-se intensitatea traficului, influenţând negativ calitatea
infrastructurilor pana în momentul apariţiei imposibilităţii de deplasare.
Se impune deci transformarea infrastructurii din Municipiul Slobozia într-o reţea la
standarde Europene, corespunzător unui oraş modern. Se propun astfel a fi executate lucrări de
infrastructura si instalaţii complexe, care sa conducă la realizarea unui sistem avansat de
infrastructura activa pentru a facilita soluţiile pietonale de tranzit.
Conform legislaţiei naţionale (Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, republicata cu completările si modificările ulterioare în iulie 2013), Municipiul
Slobozia a realizat Planul de Mobilitate Urbana Durabila ce reprezintă o documentaţie
complementara strategiei de dezvoltare teritoriala periurbana/metropolitana si a planului
urbanistic general (P.U.G.), dar si instrumentul de planificare strategica teritoriala prin care este
corelata dezvoltarea spaţiala a localităţilor si a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu
nevoile de mobilitate si transport ale persoanelor si mărfurilor.
De asemenea, conform ghidului solicitantului Condiţii Generale de implementare a
dezvoltării durabile Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării durabile. 4.1. Promovarea strategiilor de
reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone
urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri
relevante pentru atenuarea adaptărilor, Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, finanteaza
cu fonduri nerambursabile: B. Investiţii destinate transportului electric şi nemotorizat:
□ Construireafmodernizarea/extinderea de zone şi trasee pietonale, inclusiv măsuri
de reducere a traficului auto în anumite zone - Codul 090 şi/sau. codul 044 (pentru sistemul de
interzicere/limitare a accesului auto, după caz) etc;
□ Construirea/ modernizarea/extinderea de zone exclusiv pietonale, de regulă, în
zonele centrale ale municipiilor reşedinţă de judeţ; unde traficul auto va fi restricţionat, cu
excepţia vehiculelor de aprovizionare şi de urgenţe.
Prin Obiectivul specific 4.1 din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care
dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de
transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ şi al zonelor funcţionale
urbane ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăseşte în analiza
efectuată, direcţiile de acţiune şi în măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă.
Documentaţia ce face obiectul Caietului de Sarcini va respecta intocmai Ghidul
specific al solicitantului Programul Operaţional Regional Axa 4.1 si condiţiile de eligibilitate
stipulate in acesta.
Proiectul de fata isi propune sa faciliteze o mobilitate urbana sustenabila, care sa
permită oamenilor sa circule liber, în deplina siguranţa, cu protejarea mediului înconjurător,
elemente cruciale pentru calitatea vieţii cetăţenilor din Slobozia si pentru sanatatea economiei
locale.
în ghidurile pentru Dezvoltarea Mobilităţii Urbane Durabile, publicate de către
Comisia Europeana cu rolul de a oferi sprijin si îndrumare pentru părţile interesate în dezvoltarea
si punerea în aplicare a unui plan de mobilitate urbana durabila sunt recomandate soluţii integrate
de transport public odata cu promovarea si facilitarea mobilităţii pietonale.
Mobilitatea urbana este reprezentata de toate formele de transport motorizat sau
nemotorizat care sa satisfaca nevoile de mobilitate si transport al persoanelor, bunurilor si
mărfurilor, in aceste condiţii fiind cu atat mai necesare investiţiile in infrastructura rutiera, dar in
mod special pe rutele transportului public.
Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv şi eficient, prin
crearea/modemizarea/extinderea unei reţele coerente de piste/trasee pentru biciclete, dar şi prin
crearea/modemizarea unor trasee/spaţii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru
pietoni, se pot asigura condiţiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din cota
modală a transportului privat cu autoturisme (în creştere în România), către transportul public şi
modurile nemotorizate, respectiv către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos.
în acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme şi emisiile de echivalent
C02 din transport în Municipiul Slobozia.
Caiet de sarcini-DALI Pietonal Casa Armatei
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4. DESCRIEREA PROIECTULUI SI A CERINŢELOR
O infrastructura moderna pietonala pentru zona urbana care sa contribuie la fluenta in
trafic, reducerea poluării, creşterea siguranţei, promovarea priorităţii transportului public precum
si asigurarea intermodalitatii este de stricta necesitate pentru creşterea eficientei in ceea ce
priveşte mobilitatea in Municipiul Slobozia.
Municipiul Slobozia are intenţia dezvoltării din fonduri europene nerambursabile
a unei soluţii de integrate de mobilitate urbana, proiectul de reabilitare si modernizare a
spatiilor pietonale este parte integranta din acest concept.
Proiectul vizeaza scăderea timpilor de deplasare si scăderea costurilor de transport atat
in zona privata cat si in cea publica; reducerea poluării si a consumului de energie;
descongestionarea traficului precum si imbunatatirea siguranţei.
Soluţiile propuse de proiectant trebuie sa fie integrabile, moderne, modulare si sa fie
in directa concordanta cu noile concepte de mobilitate urbana.
Proiectantul va avea in vedere elaborarea prezentei documentarii tehnice in directa
concordanta cu intenţia Municipiului Slobozia de a accesa fonduri nerambursabile prin
intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 4. Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile; Prioritatea de investiţie 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de
carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor
sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.
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Fig 2, Delimitarea spaţiului pietonal

Categorii de lucrări ce se vor avea in vedere in realizarea D. A.L.I. :
- infrastructura/suprastructura rutiera/pietonala
- trotuare, spatii verzi si irigaţii automatizate
- piste sau zone dedicate bicicletelor (funcţie de abordarea aleasa pietonal/share space)
- sistem de colectare si scurgere a apelor pluviale
- iluminat public si arhitectural
- mobilier urban inteligent, stării de autobuz si bike sharing
- semnalizare rutiera verticala si orizontala
- sisteme automate de restrictionare a traficului auto
- alte funcţiuni care sa permită integrarea spaţiului cu zona adiacenta
Caietul de sarcini este parte integranta din documentaţia pentru atribuirea contractului
de servicii si în acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de
sarcini, nu va fi luata în considerare, decât în măsură în care caracteristicile tehnice ofertate sunt
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superioare. Oferta care conţine specificaţii tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini
sau care nu satisfac cerinţele va fi declarata neconforma si va fi respinsa.
Proiectantul are obligaţia de analiza situaţia actuala, in acest sens se vor pune la dispoziţie
studii, analize si strategii pentru a putea armoniza soluţiile propuse cu viziunea de dezvoltare a
Municipiului Slobozia.
- Analiza studiilor si planurilor anterioare, a documentelor strategice existente si a
dezvoltărilor planificate:
o Planul de Mobilitate Urbana Durabila
o Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana
o Studiul de Trafic
o Alte documente strategice la nivel judetean/regional/national cu impact pe
teritoriul administrativ al Municipiului Slobozia
- Analiza asupra proiectelor prioritare din Planul de Mobilitate Urbana Durabila, ce
vizeaza infrastructura rutiera, transportul public si soluţiile de mobilitate alternativa.
5. DURATA DE EXECUŢIE
Elaborarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Creşterea Mobilităţii
Urbane In Cadrul Zonei Pietonale Casa Armatei” din Municipiul Slobozia va avea o durata de
maxim 2 luni de la data atribuirii contractului.
Documentaţia se va întocmi si preda către autoritatea contractanta în 3 (trei) exemplare
originale, redactate în limba româna, precum si pe suport magnetic (memory stick).
Fiind un proiect ce se va depune spre finanţare din surse nerambusabile, in cazul in
care, in cadrul procedurilor de verificare, reprezentanţii ADR si/sau AMPOR solicita clarificări
sau fac observaţii, Prestatorul va proceda la refacerea sau completarea documentaţiei, in termen
de 3 zile lucratoare de la primirea acestora de la Beneficiar.
6. CERINŢE OBLIGATORII CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR
Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie trebuie sa respecte conţinutul
cadru în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice. La elaborarea documentaţiei si întocmirea tuturor
documentelor, prestatorul are obligaţia de a aplica/respecta toate actele normative si prescripţiile
tehnice în vigoare, aplicabile specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri.
Ofertantul va asigura alocarea de resurse umane cu înalta calificare, familiarizate cu sarcinile
primite si va asigura în permanenta disponibilitatea resurselor corespunzătoare. Ofertantul va
asigura un nivel maxim de transparenta, va lansa din timp atenţionări către Beneficiar asupra
oricărui element care poate sa pună în pericol îndeplinirea la timp si corespunzătoare a unei
activitati sau a unui document al proiectului. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune pe
întreaga durata de desfăşurare a contractului de un pachet software licenţiat si recunoscut la
nivel International pentru analiza de trafic, simulare de trafic, optimizare care sa permită
spre analiza si exportul in format video a simulărilor realizate, in vederea testării fezabilităţii
soluţiilor de resistematizare a infrastructurii, amplasarea culoarelor speciale de tranzit pietonal si
a pistelor de biciclete. De asemenea ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune pe întreaga
durata de desfăşurare a contractului de un pachet software licenţiat CAD pentru proiectare
computerizata.
Ofertantul va asigura transmiterea la timp, corecta si completa a documentelor si
informaţiilor, permiţând pârtii destinatare un timp suficient sa răspundă si sa ia masuri pe baza
informaţiilor primite. Ofertantul va furniza livrabilele într-un format agreat anterior cu
Beneficiarul, în care informaţiile furnizate sa fie complete, precise, clare, exacte si fara
ambiguităţi, cu atentie la detalii.
Proiectul de fata face parte din soluţiile de mobilitate urbana care au ca principal
obiectiv reducerea de emisii GES intr-o maniera integrata, asigurând in acelaşi timp
complementaritatea pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate in cadrul Programului
Operaţional Regional.
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Structura D.A.L.I.
(A)PIESE SCRISE
l.Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii
1.1 .Denumirea obiectivului de investiţii
1.2.0rdonator principal de credite/investitor
1.3.0rdonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei
1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie
2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii
2.1 .Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare
2.2.Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor
2.3.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
3.Descrierea construcţiei existente
3.1. Particularităţi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului,
dimensiuni în plan);
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) datele seismice şi climatice;
d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor
tehnice în vigoare;
(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;
e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;
f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de
schimbări climatice ce pot afecta investiţia;
g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor
specifice în cazul existenţei unor zone protejate.
3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de
preempţiune;
b) destinaţia construcţiei existente;
c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate,
după caz;
d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.
3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici:
a) categoria şi clasa de importanţă;
b) eod în Lista monumentelor istorice, după caz;
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;
d) suprafaţa construită;
e) suprafaţa construită desfăşurată;
f) valoarea de inventar a construcţiei;
g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.
3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului
energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de
regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale
monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum
şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni
climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei,
concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.
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3.5.Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
3.6.Actul doveditor al forţei majore, după caz.
4.Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor
de diagnosticare:
a) clasa de risc seismic;
b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;
c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;
d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi
conform exigenţelor de calitate.
S.Identificarea scenariilor/opţiunilor telinico-economice (minimum două) şi analiza
detaliată a acestora
5.1.Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţionalarhitectural şi economic, cuprinzând:
a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi
a componentelor artistice, după caz;
- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase,
după caz;
- demolarea parţială a unor elemente structurale/ ne structurale, cu/fară modificarea
configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcţiei
existente;
b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie
propusă, respectiv hidroizolaţii, termo izolaţii, repararea/ înlocuirea instalaţiilor/
echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la
interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict
necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate;
c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropic! şi naturali, inclusiv de
schimbări climatice ce pot afecta investiţia;
d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor
specifice în cazul existenţei unor zone protejate;
e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării
lucrărilor de intervenţie.
5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale
de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare
5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ
de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale
5.4. Costurile estimative ale investiţiei:
- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor
investiţii similare;
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.
5.5.Sustenabilitatea realizării investiţiei:
a) impactul social şi cultural;
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în
faza de operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor
protejate, după caz.
5.6.Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:
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a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea
scenariului de referinţă;
b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;
c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;
d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;
e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
6.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului 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, soci o-economici, 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.
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile
construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite
7.Urbanism, acorduri şi avize conforme
7.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
7.2.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente
7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică
7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice,
precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru
creşterea performanţei energetice;
b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;
c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice;
d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;
e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei,
(B)PIESE DESENATE
în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se
vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:
1. Construcţia existentă:
a) plan de amplasare în zonă;
b) plan de situaţie;
c) releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate;
d) planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în
zonele de protecţie aferente.
2. $cenariul/Opţhinea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):
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a) plan de amplasare în zonă;
b) plan de situaţie;
c) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu
pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice,
după caz;
d) planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, după caz.
7. CERINŢE PRIVIND EXPERIENŢA SIMILARA
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are experienţa in elaborarea de documentaţii
tehnice respectiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice pentru soluţii de mobilitate urbana sau
similare care conduc la creşterea performantelor utilizării infrastructurii pietonale. Ofertantul va
face dovada experienţei prin prezentarea a unui contract, maxim trei contracte similare de minim
valoarea si complexitatea celui ce face obiectul prezentei proceduri.
8. ASIGURAREA CALITĂŢII
Ofertanţii vor prezenta certificatul emis de organisme independente care atesta
respectarea standardelor de asigurare a calitatii conform ISO 9001 si ISO 14001 sau echivalent
pentru servicii de proiectare. Certificatul se va prezenta în copie certificata conform cu originalul.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat va indeplini acest criteriu.
Ofertantul se obliga sa respecte legislaţia în vigoare care reglementează condiţiile la
locul de munca. Ofertantul se va asigura ca echipa de experţi care va fi desemnata pentru
derularea contractului va avea acces la o baza materiala dotata si susţinuta corespunzător.
Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfăşurare a
activitatilor în teren, precum si pentru realizarea documentaţiilor suport implicite.
Ofertantul va pune la dispoziţia autoritatii contractante o echipa formata din personal
cu competente si experienţa dovedite, capabil sa duca la bun sfârsit sarcinile definite prin
prezentul document, astfel încât, în final, sa se obţină îndeplinirea obiectivului general al
contractului, în condiţiile respectării cerinţelor de calitate, a termenelor stabilite si a încadrării în
buget.
Ofertantul va prezenta lista cu personalul direct implicat în realizarea contractului,
specializat pe domeniul contractului. Se vor preciza rolul si atribuţiile fiecărui specialist în
îndeplinirea contractului.
9. CERINŢE PENTRU OFERTANŢI PRIVIND RESURSELE UMANE
Echipa de experţi solicitata:
Pentru a aduce la indeplinire cerinţele caietului de sarcini, ofertanţii vor prezenta o
echipa de experţi compusa din cel puţin:

1. Manager de Proiect - Expert mobilitate urbana
Cerinţe impuse privind calificarea profesionala:
certificare profesionala CNFPA in managementul proiectelor cod COR 242101
Cerinţe impuse privind experienţa profesionala:
participarea in calitate de expert pentru realizarea de planuri de mobilitate urbana si
proiecte de mobilitate urbana sau similar
2. Arhitect
Cerinţe impuse privind calificarea profesionala:
studii superioare specializarea arhitectura
Cerinţe impuse privind experienţa profesionala:
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participarea in calitate de Arhitect pentru realizarea de proiecte regenerare urbana a
spatiilor publice pietonale sau similar
3. Expert sisteme de iluminat public
Cerinţe impuse privind calificarea profesionala:
Specialist in iluminat conform COR 214237
Electrician autorizat atestat ANRE IIA
Cerinţe impuse privind experienţa profesionala:
participarea in calitate de expert pentru realizarea de proiecte de iluminat a spatiilor
publice sau similar
4. Expert accesare fonduri structurale
Cerinţe impuse privind calificarea profesionala:
studii superioare specializarea in domenii de natura tehnica
certificare profesionala CNFPA in managementul proiectelor cod COR 242213
Cerinţe impuse privind experienţa profesionala:
participarea in calitate de expert pentru realizarea de proiecte de infrastructura rutiera
si regenerare urbana a spatiilor publice sau similar
5. Expert eficienta energetica (analize GES conform POR)
Cerinţe impuse privind calificarea profesionala:
Studii superioare, Certificare ANRE in domeniul energetic, auditor energetic clasa I
Cerinţe impuse privind experienţa profesionala:
Participarea la realizarea de analize energetice, audituri energetice sau similare avand
ca obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (C02) sau similar.

Ofertantul va ataşa ofertei toate documentele necesare prin care sa se poata dovedi
experienţa si profesionalismul experilor propuşi:
documente suport in susţinerea CV-ului;
documente suport pentru dovedirea calificării profesionale: diplome, atestate,
certificări etc.
documente suport pentru dovedirea experienţei profesionale: copii după părţile
relevante din contracte, recomandări, procese-verbale recepţie etc.
Ofertanţii care nu vor pune la dispoziţia autoritatii contractante documentele mai sus
menţionate in forma solicitata vor fî descalificaţi.
10. RECEPŢIA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE
Beneficiarul poate face observaţii privitoare la calitatea documentaţiei, observaţii ce
vor fi remediate intr-un termen rezonabil, stabilit de comun acord de ambele parti.
După predarea documentaţiei şi efectuarea plăţii acesteia, se vor transfera şi drepturile
de proprietate intelectuală asupra acesteia.
11. CERINŢE CU PRIVIRE LA ELABORAREA, PREZENTARE A SI DEPUNEREA
OFERTEI
Achiziţia serviciilor se efectuează in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind
achiziţiile publice si Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Oferta financiara va conţine următoarele :
• preţul total pentru realizarea serviciilor prestate;
• detalierea preţului pe fiecare activitate majora:
Studiul topografic;
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Studiul geotehnic;
Studiul de trafic;
- DALI
Documentaţia necesară obţinerii Certificatlui de urbanism şi avizele prevăzute în
acesta
• graficul de timp pentru indeplinirea obligaţiilor;
• perioada de valabilitate a ofertei.
Oferta tehnica
Ofertantul va elabora propunerea tehnica in conformitate cu cerinţele prevăzute în
prezentul caiet de sarcini. Informaţiile din propunerea tehnica trebuie sa permită identificarea cu
uşurinţa a corespondentei cu specificaţiile minime, precum si cu toate cerinţele impuse în caietul
de sarcini.
Ofertantul va prezenta modul in care intelege obiectivele proiectului si rezultatele
aşteptate si va prezenta o propunere de prestare a serviciilor care sa cuprindă toate aspectele
tehnice si procedurale, precum si modalitatea prin care se va asigura eligibilitatea proiectului
aferent Programului Operaţional Regional - Ghidului Specific al Solicitantului Axa 4. Domeniul
de Intervenţie 4.1.
12. CONDIŢII SI REGLEMENTARI
- Ordinul nr. 49/1998 - “Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în
localităţile urbane”;
- STAS 2900-89 - “Lăţimea drumurilor”;
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 169/15.02.2005 "Normativ privind proiectarea
liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h";
- SR7348/2001 - “Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de circulaţie”
- Standarde de proiectare pentru lucrările de străzi, intersecţii, trotuare, piste de
biciclişti, profiluri caracteristice de artere urbane (cuprinse în clasa de STAS
10144/1,2,3,4,5) precum şi alte standarde privind căile de comunicaţii. C 242/1993 “Normativul de elaborare a studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul de influenţă”;
- Ordin AND20/2001 - “Instrucţiunile tehnice pentru recensăminte, măsurători, sondaje
şi anchete de circulaţie în localităţi şi teritoriul de influenţă”;
- STAS 10795/1-1995 - “Metode de investigare a circulaţiei”;
- P 132/1993 - “Normativul pentru proiectarea parcaj elor”;
- Legea 350/2001 -“Privind amenajarea teritoriului şi urbanismul”;
- Ordonanţam. 43/1997 - “Regimul juridic al drumurilor”;
- Legea nr. 50/1991 republicată - “Privind autorizarea construcţiilor”;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
- Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind
calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivei or/proiectel or de investiţii
finanţate din fonduri publice.

CONTRACT CADRU DE SERVICII
Nr.......................................................

1. Părţile contractante
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare,
urmare a referatului nr................................... . aparţinând Serviciului Programe şi Strategii de
Dezvoltare Locală, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de servicii,
între
MUNICIPIUL SLOBOZIA, cu sediul în Municipiul Slobozia, Strada Episcopiei nr.l, cod poştal
920023, Judeţul Ialomiţa, CUI 4365352, tel: 0243/231401, fax: 0243-212149, e-mail:
office@municipiulslobozia.ro. cont nr. R067TREZ24A705000710130X deschis la Trezoreria
Municipiului Slobozia, reprezentată prin domnul ADRIAN NICOLAE MOCIONIU, având
funcţia de Primar, în calitate de Achizitor, pe de o parte
şi
S.C.............. .............................. cu sediul în localitatea............................... . str............................. .
nr...... , etaj ........, ap.......... sector ......... cod poştal: .............. . e-mail:.............................
telefon................................... înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.........................
CUI:
................ .
cont
nr,
................. ................................. .
deschis
la
Trezoreria ............................... reprezentată prin dl/dna .................................... . având funcţia
d e ........................... în calitate de Prestator, pe de altă parte,
Z Definiţii
2,1. - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e. forţa majoră - (art,1351 Cod Civil, alin.2) Forţa majoră este orice eveniment extern,
imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil;
f. oferta - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja
din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea
financiară si propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire.
g. caiet de sarcini - conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice. Specificaţiile tehnice
reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărei lucrări sau serviciu
să fie descrisă în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante.
Specificaţiile tehnice definesc, după caz si fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului
înconjurător, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de
testare, ambalare, etichetare, marcare si instrucţiuni de utilizare a produsului,tehnologii si metode
de producţie, precum si sisteme de asigurare a calităţii si condiţii pentru certificarea conformităţii
cu standarde relevante sau altele asemenea.
h. propunerea tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini
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g. propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ,
alte condiţii financiare si comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin
documentaţia de atribuire;
i, durata contractului - limitele de timp în care contractul produce efecte juridice [de la
data încheierii până la recepţia finală];
j. obiectul contractului - prestarea şi finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini
1. zi - zi calendaristică; lună-lună calendaristică, an - 365 de zile.
3, Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile având ca obiect.... .................................................... .
cu respectarea tuturor condiţiilor impuse prin Caietul de sarcini şi a legislaţiei în domeniu, în
perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
5. Preţul contractului
5.1. Valoarea contractului plătibilă prestatorului este d e ....................... lei fără T.V.A., la preţul
contractului adăugându-se T.V.A în sumă d e .............................. lei, calculată în condiţiile legii.
Valoarea contractului fără TVA va sta la baza calculului penalităţilor prevăzute la art.10.1 ,10.2 şi
10,4, din prezentul contract.
5.2. Preţul este ferm şi nu se poate modifica pe toată perioada contractului
6. Durata şi executarea contractului
6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte
până la implementarea soluţiei propuse şi aprobate în şedinţa Consiliului Local al Municipiului
Slobozia, prin realizarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii...............................
6.2. Termenul de execuţie efectivă va fi de .................. luni, de la data prevăzută în ordinul de
începere a prestării serviciilor pentru elaborarea documentaţiei.
6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor de către
ambele părţi.
7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din
perioada de evaluare;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) garanţia de bună execuţie;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui teri dacă este cazul;
g) acordul de asociere, dacă este cazul;
h) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordulcadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi;
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i) acte adiţionale, dacă este cazul
7.2. în cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, se constată că
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în
caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
8. Obligaţiile prestatorului
8.1. Prestatorul se obligă să solicite achizitorului, în scris, toate documentele şi informaţiile
necesare prestării serviciilor având ca obiect...................................................
8.2. a) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu normele legale în vigoare la
standardele şi/sau performanţele prezentate în caietul de sarcini, anexă la contract.
b) în cazul în care, după verificarea documentaţiei de către compartimentul de specialitate, se
constată că este necesară efectuarea unor revizuiri/completări în sensul respectării caietului de
sarcini, prestatorul le va efectua fără costuri suplimentare, în termen de maximum 3 zile
lucrătoare de la solicitarea scrisă a achizitorului; în urma verificării de către achizitor a
documentaţiei, aceasta se returnează o singură dată prestatorului pentru remedierea deficienţelor,
8.3. Prestatorul se obligă să predea documentaţiile în termenul stabilit prin Contract, în 3
exemplare originale în format hârtie, cu redactare în limba română şi 1 exemplar în format
electronic, în volume distincte. Predarea se efectuează de către reprezentanţii de specialitate ai
fiecărei părţi contractante, pe baza de proces - verbal, înregistrat la ambele părţi contractante.
8.4. (1) Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.) şi
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli aferente de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din culpa achizitorului.
(2)
Despăgubirile precizate mai sus se datorează doar dacă sunt produse din culpa prestatorului
şi se referă doar la acest contract.
8.5. Fiind un proiect ce se va depune spre finanţare din surse nerambusabile in cazul in care, in
cadrul procedurilor de verificare, reprezentanţii ADR si/sau AMPOR solicita clarificări sau fac
observaţii, prestatorul va proceda la refacerea sau completarea documentaţiei, in termen de 3 zile
lucrătoare de la primirea acestora de la achizitor.
8.6. Prestatorul se obliga sa răspundă solicitărilor de clarificări, daca este cazul, formulate de
ofertanţi in timpul perioadei de evaluare a ofertelor pentru elaborarea proiectului tehnic in vederea
caruia a fost elaborată documentaţia care face obiectul prezentului contract.
8.7. Toată documentaţia aferentă, elaborată sub orice formă este şi va rămâne proprietatea
achizitorului în timpul şi după finalizarea activităţilor prevăzute în prezentul contract. Prestatorul
nu poate folosi sau dispune de această documentaţie fără un acord scris al achizitorului.
8.8. Prestatorul se obligă să predea antemasurătorile pe categorii de lucrări şi pe obiecte, se vor
elabora listele de cantităţi de lucrări aferente obiectivului cu încadrarea categoriilor de lucrări în
articole de deviz conform Indicatorului de norme de deviz în vigoare. Se vor elabora extrasele de
materiale, manoperă, utilaje şi transport,
în ce priveşte modul de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări, se va respecta
Hotărârea nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul României,
8.9. Prestatorul se obliga, daca este cazul, sa actualizeze devizul general;
8.10. Prestatorul va prezenta şi susţine scenariile (soluţiile propuse) reprezentanţilor autorizaţi ai
autorităţii contractante, iar recepţia documentaţiei se va efectua după acceptarea soluţiei de către
achizitor,
8.11. Prestatorul are obligaţia de a susţine documentaţia elaborată în faţa comisiilor de specialitate,
la solicitarea achizitorului;
8.12. Prestatorul va fi prezent şi va susţine documentaţia elaborată şi în şedinţa Consiliului Local
al Municipiului Slobozia, în care se va prezenta spre aprobare documentaţia care face obiectul
prezentului contract;
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8.13. Prestatorul îşi va asuma răspunderea pentru soluţiile proiectate, pentru estimarea cantităţilor
de lucrări şi încadrările în categoriile de lucrări, precum şi pentru valorile estimate ale investiţiei,
iar în cazul respingerii de către comisiile de avizare ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia
a documentaţiei elaborate, va reface documentaţia respinsă cu încadrarea în observaţiile aduse de
către comisiile de avizare ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
8.14. Termenul de rezolvare a tuturor observaţiilor Comisiei de avizare a Consiliului Local al
Municipiului Slobozia este de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii documentaţiei de
către prestator în faţa acestei comisii;
8.15 Prestatorul se obliga sa refaca (actualizeze) documentaţia elaborata, fără costuri suplimentare,
pana la obţinerea finanţării proiectului pentru care a fost elaborată documntaţia, în termen de
maximum 3 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a achizitorului;
8.16 Prestatorul de obligă să acorde asistenţă pentru soluţia şi indicatorii stabiliţi în documentaţia
elaborată, pe întreaga perioadă de elaborare a proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului de
investiţii.
9, Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului toate documentele necesare elaborării
documentaţiei având ca obiect .................................. pe bază de proces-verbal de predare-primire.
9.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate, în termen de 10 zile lucrătoare de la
predarea documentaţiei.
9.3. - In conformitate cu prevederile legale, achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator
în termen de 30 zile de la primirea facturii de la acesta, conform Legii nr. 72/2013 privind
măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani
rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante,
actualizată. Factura emisă de prestator va fi însoţită de procesul - verbal de recepţie fără
obiecţiuni a documentaţiei elaborate.
9,4 Achizitorul nu acordă avans prestatorului.
9.5. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

10, Sancţiuni pentru neînâeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin prestatorului, conform prezentului contract,
achizitorul are dreptul de a calcula şi pretinde majorări de întârziere în procent de 0,10 % pe zi
aplicat asupra valorii obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv, Aplicarea de
majorări de Întârziere de către achizitor nu absolvă prestatorul de obligaţia de prestare a serviciilor.
10.2. Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata unor
majorări de întârziere în procent de 0,10 % pe zi aplicat asupra valorii obligaţiilor neonorate la
termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua
stingerii obligaţiei, inclusiv.
10.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
10.4. Nerealizarea în totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivă a prestatorului, dă
dreptul achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a 10 % din valoarea
contractului.
10.5. Neexecutarea prevederilor contractuale în mod culpabil dă dreptul achizitorului, în condiţiile
art.1553 din Codul Civil, alin. (2), partea finală, să rezilieze de drept contractul, fără altă
formalitate şi fără intervenţia instanţei de judecată. Rezilierea prezentului contract nu va avea
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niciirn efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. Rezilierea nu creaza
prestatorului dreptul la o compensaţie.
10.6. în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de finalizare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului din vina prestatorului, dă dreptul achizitorului de a
solicita penalităţi prestatorului. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării
clauzelor prezentului contract.
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2)
Prestatorul se obligă să supravegheze şi să răspundă pentru calitatea serviciilor prestate,
să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract.
11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor înăuntrul termenelor
stabilite prin prezentul contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor
şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
11.3. La elaborarea documentaţiei si întocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligaţia de
a aplica/respecta toate actele normative si prescripţiile tehnice în vigoare, aplicabile specificului
pezentului contract
11.4. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu cerinţele achizitorului şi
legislaţia în vigoare, cum ar fi dar fără a se limita la Legea nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii, cu modificările si completările ulterioare, PI.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare
şi
conţinutul-cadru
al
documentaţiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
11.5. Documentaţia elaborată de prestator va respecta Întocmai Ghidul specific al solicitantului
Programul Operaţional Regional Axa 4 si condiţiile de eligibilitate stipulate in acesta.
11.6 Prestatorul va asigura transmiterea la timp, corecta si completa a documentelor si
informaţiilor, permiţând achizitorului un timp suficient sa răspundă si sa ia masuri pe baza
informaţiilor primite.
11.7 Prestatorul va furniza livrabilele intr-un format agreat anterior cu achzitorul, în care
informaţiile furnizate sa fie complete, precise, clare, exacte si fara ambiguităţi, cu atentie la detalii.
11.8 Prestatorul va asigura alocarea de resurse umane cu înalta calificare, familiarizate cu
sarcinile primite si va asigura în permanenta disponibilitatea resurselor corespunzătoare.
11.9. Prestatorul va asigura un nivel maxim de transparenta, va lansa din timp atenţionări către
achizitor asupra oricărui element care poate sa pună în pericol îndeplinirea la timp si
corespunzătoare a unei activitati sau a unui document al proiectului.
11.10. Prestatorul are obligaţia de a răspunde în maximum 24 de ore la solicitările Achizitorului şi
să completeze sau să corecteze, în 2-5 zile de la data sesizării, omisiunile sau inadvertenţele din
documentaţie semnalate de Achizitor, pe cheltuiala sa.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1, Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile
lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică de ambele părţi.
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12.2. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de
.......................... lei, fără T.V.A., reprezentând 10 % din valoarea contractului fără T.V.A., în
conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr, 395/2016, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru întreaga perioadă contractuală.
12.3. ~ (1) Modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie: garanţia de bună execuţie
este irevocabilă şi se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis
de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile
legii, şi devine anexă la contract. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai
mică de 5 000,00 lei, autoritatea contractantă are dreptul de accepta constituirea acesteia prin
depunerea la casierie a unor sume în numerar.
12.4. (1) - Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri
succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca achizitorul să fi prevăzut
această posibilitate în documentaţia de atribuire,
(2) - în cazul prevăzut la art, 12.4. (1), prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la
dispoziţia achizitorului, la o bancă agreată de ambele părţi. în cazul în care achizitorul are calitatea
de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de
stat, prestatorul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia achizitorului, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.
(3) - Suma iniţială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis
potrivit art. 12.4. (2), nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie
publică, fără TVA.
(4) - Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, achizitorul urmează să
alimenteze contul de disponibil prevăzut la art. 12.4.(2) prin reţineri succesive din sumele datorate
şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în
contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi
despre destinaţia lui.
(5) - Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele prestatorului prevăzut la
art. 12.4. alin. (2), pot fi dispuse plăţi atât de către prestator, cu avizul scris al achizitorului care se
prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a
achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.
(6) - Contul de disponibil prevăzut la art. 12.4.(2) este purtător de dobândă în favoarea
prestatorului.
12.5. în cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut la art. 12.1, contractul
nu mai produce efecte.
12.6. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care
prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât
prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost
respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului,
12.7. în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de
a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, in termen de 5 zile lucratoare de
la data notificării emise de către achizitor.
12.8. în situaţia prelungirii duratei contractului, prestatorul are obligaţie de a prelungi valabilitatea
garanţiei de bună execuţie constituită printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o
societate bancară sau de o societate de asigurări.
12.9. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în condiţiile prevăzute de
legislaţia în vigoare (art. 42 din H.G. nr. 395/2016), după cum urmează: în termen de 14 zile de la
data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective sau de la data
finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii
asupra ei;
13. Recepţie şi verificări
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13.1, Achizitorul, prin reprezentanţii săi împuterniciţi, are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificaţiile tehnice şi prevederile din caietul de
sarcini.
13.2, Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris
prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
13.3, Recepţia se va efectua după predarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare.
Decontarea serviciilor se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie, FARA
OB1ECŢIUNI, pe baza de factură emisă de prestator.
13.4, Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul achizitorului, unde după verificarea
documentaţiilor predate se va încheia un proces verbal de recepţie conform cerinţelor din contract,
în cazul în care serviciile efectuate de prestator nu coincid din punct de vedere al preţului sau
calităţii cu cel din ofertă, achizitorul îşi rezervă dreptul de a solicita daune compensatorii.
13.5, în cazul în care, în urma recepţiei cantitative şi calitative, se constată deficienţe sau
neclarităţi în cadrul documentaţiei predate, prestatorul are obligaţia de a rectifica în termen de
maximum 3 zile lucrătoare aceste deficienţe sau neclarităţi, fără costuri suplimentare faţă de
valoarea ofertată a contractului.
13.6, Fiecare etapa propusa de către Prestator si acceptata de către achizitor va fi supusa
procedurii de verificare si recepţiei.
13.7, După verificarea documentaţiei, achizitorul va emite un Certificat de acceptanta a serviciilor
prestate care atesta faptul ca documentaţia este completa si conforma cu cerinţele caietului de
sarcini.
14, începere, întârzieri, sistare prestări servicii
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data prevăzută în ordinul de
începere a serviciilor, după constituirea garanţiei de bună execuţie.
(2) în cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) în cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un
act adiţionai.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
14.4 - în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.

15, Ajustarea preţului contractului
15.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
ofertă, anexă la contract.
15.2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează pe toată perioada contractului.
16, Subcontractanţi
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16.1 (1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii
executării contractului, sa îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai
subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care
aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale
informaţiilor prevăzute la alin, (1) pe durata contractului de achiziţie publică.
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială
a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legeea nr, 98/2016.
(4) în situaţia prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile
prevăzute la alin, (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi
subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului,
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de
implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.
16.2 (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract
îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii,
furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate
cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă
subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) în sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de
achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz,
opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează
plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin
documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi
subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat,
contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă
va stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd
transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile
din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci
când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile
ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie
publică.
(5) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract,
16.3 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract,
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
16.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi
se va face numai cu aprobarea achizitorului pe bază de act adiţional. Conform art. 161 din H.G. nr,
395/2016 actulizată, în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat
de către una din părţi, contractantul(prestatorul) are obligaţia de a prelua partea(părţile) din
contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant în condiţiile art. 151 lit. a) din H.G. nr. 395/2016, actualizată.
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17, Amendamente
17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, numai prin act adiţional, cu respectarea cerinţelor prevăzute în prezentul
contract, în condiţiile prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016, actualizată.
18, Cesiunea
18.1. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau alte
obligaţii asumate prin contract.
18.2. O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o Parte transferă
Contractul sau parte din acesta unui terţ şi a fost obţinut acordul prealabil al celeilalte Părţi, Cu
excepţia următoarelor cazuri, Prestatorul nu va cesiona niciuna dintre obligaţiile sale contractuale:
(a) fiecare Parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau
unei alte instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor
deveni încasabile în derularea Contractului, cu o notificare prealabilă transmisă
către cealaltă Parte,
(b) Achizitorul va efectua plăţi directe către Subcontractanţii care şi-au exprimat
opţiunea în acest sens,
(c) în cazul rezilierii Contractului de către Achzitor, Prestatorul va ceda către
Achizitor orice subcontract imediat după primirea notificării Achizitorului în
acest sens,
(d) Prestatorul este înlocuit de un nou prestator atunci când drepturile şi obligaţiile
prestatorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau
divizare, de către noul prestator care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte
modificări substanţiale ale Contractului şi să nu se realizeze cu scopul de a
eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea în domeniul
achiziţiilor publice.
18.3. Aprobarea unei cesiuni de către Achizitor nu-1 va elibera pe Prestator de obligaţiile care îi
revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată pentru care se poate
reţine Garanţia de Bună Execuţie a Prestatorului.
18.4. în cazul în care Prestatorul a cesionat, integral sau parţial, Contractul fără respectarea
prevederilor prezentei clauze, Achizitorul poate aplica de drept sancţiunea pentru încălcarea
Contractului.
19, Dreptul de proprietate intelectuală
19.1, Orice rapoarte şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule,
baze de date, software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate compilate sau realizate
de Prestator, sau de personalul său salariat ori contractat în executarea contractului de servicii vor
fi proprietatea achizitorului, Prestatorul nu va utiliza aceste documente în scopuri care nu au
legătură cu contractul de servicii fără acordul scris în prealabil al achizitorului,
19.2, Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuală ori industrială, dobândite în prestarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea
Achizitorului, care le va putea utiliza aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori
de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate
intelectuală ori industrială.
19.3, Odată cu recepţionarea şi plata serviciilor de elaborare a documentaţiei, prestatorul transferă
dreptul de proprietate intelectuală asupra documentaţiei elaborate în favoarea achizitorului, fără a
mai emite nici un fel de pretenţii legate de acestea.
29, Forţa majoră
20,1. Forţa majoră se constată de către o autoritate competentă.
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20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
21, Soluţionarea litigiilor
21.1, Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
negociere, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
21.2. Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor negocieri, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la domiciliul achizitorului, potrivit
dreptului comun.
22, Clauza de confidenţialitate
22.1. Prestatorul se obligă să păstreze pe toată durata de executare a prezentului contract, precum
şi pe o perioadă de 1 an de la încetarea acestuia, confidenţialitatea asupra datelor, informaţiilor şi
documentelor referitoare la activitatea achizitorului care îi vor fi transmise în vederea realizării
obiectului prezentului contract, cu excepţia celor care prin natura lor sunt publice sau destinate
publicului.
22.2. Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii menţionată la pct. 22.1. încetează dacă intervine una
dintre următoarele situaţii:
a) acordul părţilor;
b) datele, informaţiile, documentele menţionate anterior sunt accesibile publicului sau devin
accesibile publicului pe altă cale decât prin încălcarea prezentului contract;
c) dezvăluirea datelor, informaţiilor şi/sau accesul la documentele menţionate anterior sunt cerute
printr-un act oficial al unei autorităţi administrative sau judecătoreşti,
act emis în îndeplinirea
obligaţiilor legale ale respectivei autorităţi şi cu respectarea tuturor cerinţelor legale.
23, Cazuri speciale de încetare a contractului de achiziţie publică
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului
autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică,
în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa
unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre
următoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, actualizată;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
(2) Autoritatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la alin. (1) în
condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire.
24. încetarea şi rezilierea contractului

10

24.1. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul, în mod unilateral, în condiţiile apariţiei
unor circumstanţe care fac ca îndeplinirea contractului să devină contrară interesului public sau în
alte situaţii similare, printr-o notificare scrisă transmisă cu 10 zile înainte,
24.2. - Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) prin ajungere la termenul prevăzut în art. 6;
b) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului
contract şi legislaţiei aplicabile;
c) prin acordul părţilor consemnat în scris, doar atunci când obligaţiile reciproce asumate până la
data încetării sunt îndeplinite de cele două părţi;
d) prin reziliere, în următoarele situaţii:
- în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile contractuale;
- prestatorul cesionează contractul fără a rspecta prevederile clauzei 18 (Cesiunea);
- prestatorul nu încheie şi nu menţine în vigoare garanţia de bună execuţie;
- terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm (dacă este cazul).
25. Comunicări
25.1.1 Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
25.1.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii,
25.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin poştă, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii.
26. Legea aplicabilă contractului
26.1, Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
, prezentul contract în două exemplare originale,

Părţile au înţeles să încheie astăzi,
câte unul pentru fiecare parte.

Prestator,

Achizitor,
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Administrator/Director,
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Formular nr. 1
OFERTANT
___________ ______ _
(denumirea şi datele ofertantului)

înregistrat la sediul autoritatii contractante
nr.
data
ora

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
MUNICIPIUL SLOBOZIA, Str. Episcopiei, Nr. 1. Slobozia, Judeţ Ialomiţa,
Romania

Ca urmare a invitaţiei nr. _ _ _ din ________
, in vederea atribuirii
contractului de achiziţie publica de___________________________ _ ________(denumirea
contractului de servicii), noi _____________________ (denumirea/numele
operatorului economic), va transmitem alaturat următoarele:
- Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in original:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranţa ca oferta noastra este corespunzătoare si va satisface cerinţele.

Data completării:

Ofertant,
(semnătură autorizată)

Formular nr, 2
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către, MUNICIPIUL SLOBOZIA, Str. Episcopiei, Nr. 1. Slobozia, Judeţ Ialomiţa,
Romania
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .....
{denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm..................... (denumirea serviciului)
pentru suma de ................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă
TVA în valoare
d e ............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile
din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă (se va indica anexa la
formular).
3. Ne angajăm
să menţinem această ofertă
valabilă pentru o durată
d e ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data d e ...................... {ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
L| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar ,,alternativă5V’’altă ofertă”.
LI nu depunem ofertă alternativă,
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.
Data
/
/_____

(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele .......................................(denumirea/numele operatorului economic)

OFERTANTUL

Anexa 1 la Formular nr, 2
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PRETURI-OFERTA VALORICA

Nn
crt.

Denumire capitol

1

Studii de teren
Studiul topografic
Studiul geotehnic
Studiul de trafic
Alte studii, după caz

2

D.A.L.I,

3

Documentaţia
necesară
obţinerii Certificatului de
Urbanism
şi
avizelor
prevăzute in CA.
TOTAL GENERAL

Valoare
fara TVA
(LEI)

TVA
(LEI)

Valoare
cu TVA
(LEI)

Obs.

Formular nr,3
OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CONDIŢIILE DE MUNCA SI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul............................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere
ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, in conformitate cu
regulile obligatorii referitoare la condiţiile de munca si de protecţie a muncii, care sunt in
vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de munca si de protecţie a muncii si am inclus costul pentru
îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării
Ofertant,
(semnătură autorizata)

Formular nr. 4
OFERTANTUL

(denumire a/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI DE MEDIU, ÎN DOMENIUL
SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

Prin această declaraţie subsemnat(ul)/a ............................... , reprezentant legal
al ............................ , participant la achiziţia directă pentru atribuirea contractului de ............
(se va completa cu tipul contractului) privind ........... (se va completa cu denumirea
obiectivului), organizată d e ......... .
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de
fals în declaraţii, că la întocmirea ofertei s-a ţinut cont de prevederile legislaţiei naţionale şi
europene în vigoare în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, de asemenea
declarăm că în cazul în care vom fi semnatari ai contractului d e ....... (se va completa cu tipul
contractului) vom respecta şi implementa prestarea serviciilor cuprinse în ofertă conform
reglementărilor naţionale şi europene privind mediul, relaţiile sociale şi de muncă.

Data completării

Ofertant,
(semnătura autorizată)

Formular nr.5
MODEL ACORD DE SUBCONTRACT ARE
nr......... ,./...............

La contractul de achiziţie publica nr......./ ......... incheiat intre_______ _ _ ________
__________
privind
execuţia
/
prestarea
/
furnizarea
(denumire autoritare contractanta)
la “_______ ____________
(denumire contract)
1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S,C,
_________________ , reprezentata prin _
(adresa, tel. fax)

cu sediul in _______
Director General si

Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general
si
cu sediul in

S.C.

(adresa,tel.,fax)
reprezentata p rin __________________ Director General s i ____________
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

Director

2, Obiectul contractului:
Art.L
sunt

______________________ ___
_________ de:
(lucrări,produse, servicii)

ce

fac

obiectul

prezentului

contract

Art.2. Valoarea _____________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant,
(lucrări,produse, servicii)
Art.3. Contractantul general va plaţi subcontractantului următoarele sume:
- lunar, in termen de ____ _ _ (zile) de la primirea de către contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea_______________________ executate
(lucrări,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata________;___________________ __ se va face in limita asigurării finanţării _ _ _ _ _
(lucrărilor, produselor, serviciilor)
__ ___________ _________ _______
de
către
beneficiarul
(lucrărilor, produselor, serviciilor)
(denumire autoritare contractanta)
Art.L Durata de execuţie a _______ ___________________este in conformitate cu

(lucrărilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garanţiei de buna execuţie este de ____luni si incepe de la data semnării
procesului verbal încheiat la terminarea________________________________ .
(lucrărilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completa verificata cu
dispoziţiile legale.
3c Alte dispoziţii:
Art.7.

Pentru

nerespectarea

termenului

de

finalizare

a

(lucrărilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de execuţie angajata de contractantul
general in fata beneficiarului, subcontractantul va plaţi penalitati de
% pe zi întârziere
din valoarea_______________________________ nerealizata la termen.
(lucrărilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art.3, , contractantul general va
plaţi penalitati d e _____% pe zi intarziere la suma datorata.
Art.8, Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleaşi obligaţii si responsabilităţi
pe
care
contractantul
le
are
fata
de
investitor
conform
contractului
___________________________.
(denumire contract)
Art.9. Neînţelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este
posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legala.
Prezentul contract s~a încheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte,

(contractant)

(subcontractant)

Formular nr. 6
OFERTANTUL

(denumirea/numele)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul
....................................................
ofertant/candidat/reprezentant
împuternicit
al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
de mai jos sunt reale,
_______________________________________________________
Nr

Denumire /nume

crt

subcontractant

Datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor

Specializare

Ofertant,
(semnătură autorizată)

Partea/părţile din
contract ce urmează a
fi subcontractate

Formular nr. 7
Terţ susţinător tehnic
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnică - experienţă similară
a ofertantului/grupului de operatori economici
Către,............. ............................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului............................. (denumirea contractului
de achiziţie publică), noi ...................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat
l a ................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situaţia în care contractantul................
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăţi de natură tehnică, pe
parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil autorităţii contractante achizitoare,
susţinerea tehnică pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie
publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au
fost incluse în propunerea tehnică.
N o i,............................................(denumirea terţului susţinător tehnic), declarăm că înţelegem să
răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susţinerea
experienţei similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament,
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile
art. 182, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, care dă dreptul autorităţii
contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul
de
susţinere
tehnică
acordat
...................................................
(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica - Experienţă similară
Terţ susţinător tehnic
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EXPERINŢA SIMILARĂ
Subsemnatul, ................. ............................. (nume şi prenume) în calitate de împuternicit
al ................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat
l a .................................... .........................(adresa terţului susţinător tehnic), tel.:............................... .
fax :............... ............,e-mail:.......................................................Cod fiscal............................ .
Certificat de înmatriculare/înregistrare.............................. . (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul
de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul
propriu)
Activităţi CAEN pentru care există autorizare ................................ . (se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice
pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile lîlialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
2 , _____________________________________________________________________________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................... ....................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Nr.
crt.

Obiect
contract

CPV

1

2

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitatea *)

Preţ total
contract

Procent
îndeplinit de
prestator (%)

Perioada de
derulare a
contractului

4

5

6

8

1
2
....

Operator economic,
Nume şi prenume.................................. (semnătură autorizată)

Formular nr. 8
Acord de asociere
Nr.................... din................
1. PĂRŢILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C.................................................... cu sediul în .....................................,str.........................................
nr.................. . telefon .................... fax ........................ . înmatriculata la Registrul Comerţului
din ..................... ................... sub nr.......................... ,cod de identificare fiscală................................... .
cont
............................................deschis
la...............................................................
reprezentată
de ......................................................având funcţia de............................................. în calitate de asociat LIDER DE ASOCIERE
Şi
S.C.................................................. cu sediul în ................................. ,str......................................
Nr..... ............ . telefon .................... fax ...............................,înmatriculata la Registrul Comerţului
din ....................................... sub nr........................... ,cod de identificare fiscală................................... .
cont
.............................................deschis
la...........................................
reprezentată
de ................................................................. având funcţia de............................................. în calitate de
ASOCIAT....
Şi
2, OBIECTUL ACORDULUI
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată
d e .................................................,..................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea
contractului /acordului cadru.......................................................... (obiectul contractului / acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.
2.2 Alte activităţi ce se vor realiza în comun:
1.___________________________________
2.

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie
publică este:
1. _____ % S.C.___________________________
2. _____ % S.C.________
________

2,4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va
efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1 .______ % s .c .
2._____ % S.C.

3. DURATA ACORDULUI
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie)
- 4. CONDIŢIILE DE ADMINISTRARE ŞI CONDUCERE A ASOCIERII
4.1 Se împuterniceşte SC.............................. . având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul
acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..... ........................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.
5. RĂSPUNDERE
5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi
responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.
4. ALTE CLAUZE
6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va ii nevoie pe tot parcursul realizării contractului,
acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.
6.2 Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze
sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi cat şi a Beneficiarului,
6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor, cu
prevederile contractului ce se va încheia între.................................. (liderul de asociere) şi Beneficiar.
5. SEDIUL ASOCIERII
7.1 Sediul asocierii va fi i n ................................................................... (adresa completa, nr. de tel, nr. de
fax, e-mail).
8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
8.1 Asocierea încetează prin :
a) hotărârea comună a membrilor asociaţi;
b) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul de asociere;
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligaţiilor asumate
de părţi;
d) alte cazuri prevăzute de lege ;
9. COMUNICĂRI
9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele............. ......................................... . prevăzute la art.........
9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

10, Litigii
10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi..........................
unul pentru fiecare parte şi unul pentru autoritatea contractantă.
LIDER ASOCIAT
Semnătura.......................
ASOCIAT 1
Semnătura .,

exemplare originale, câte

Formularul nr.9
(model orientativ)

(denumire ofertant)

Declaraţie pe proprie răspundere privind partea/părţile din propunerea tehnica şi/sau din
propunerea financiară declarate confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuală

Către________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... (denumirea/numele
societăţii ofertante)t declar pe propria răspundere că, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
având ca obiect.......*................................ {denumirea contractului de achiziţie publică)9 aplicată
de ................... (autoritatea contractantă)9 conf. art. 123 alin (1) din HG nr, 395/2016 de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele informaţii din
propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un
drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile.
1. Oferta tehnică.................... ..........
2. Oferta financiară....................................
Subsemnatul, declar că................................................................ .............. .....................

Data completării

(numele şi prenumele reprezentantului legal)
(semnătura reprezentantului legal)
(ştampila societăţii)

Formular nr. 10
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ
ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE(Se completează de către ofertant)
Metodologia şi planul de lucru sunt componente-cheie şi obligatorii ale ofertei tehnice. Oferta tehnică
trebuie prezentată în următoarea structură:
a) metodologia pentru realizarea serviciilor;
b) planul de lucru pentru realizarea serviciilor;
c) personalul utilizat pentru realizarea serviciilor şi organizarea acestuia.
a) Metodologia:In această secţiune trebuie să prezentaţi modul în care dumneavoastră, în calitate de
ofertant, înţelegeţi:
- obiectivele contractului şi sarcinile stabilite prin caietul de sarcini;
- modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru
atingerea obiectivelor contractului;
- metodologia de realizare a activităţilor în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate.
Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici:
- prevederile legale în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot
avea incidenţă asupra derulării/implementării acestuia;
- identificarea şi explicitarea aspectelor-cheie privind îndeplinirea obiectivelor contractului şi atingerea
rezultatelor aşteptate;
- modalitatea de abordare a activităţilor ce corespund rezultatului final al contractului şi a rezultatelor
intermediare aferente, în raport cu serviciile şi responsabilităţile stabilite prin caietul de sarcini.
Activităţile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la capitolul aferent din planul de lucru
şi trebuie reflectate în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate şi la nivel de pachet
de activităţi;
- (dacă este cazul - în funcţie de tipul serviciilor ce fac obiectul contractului) descrierea soluţiei propriuzise propuse pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini.
b) Planul de lucru: Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici:
- denumirea şi durata activităţilor şi pachetelor de activităţi din cadrul contractului, aşa cum sunt acestea
prezentate la capitolul "Metodologie";
- succesiunea şi interrelaţionarea acestor activităţi;
- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului,
Planul de lucru propus trebuie să fie:
1. conform cu abordarea şi metodologia propusă;
2. să demonstreze:
- înţelegerea prevederilor din caietul de sarcini;
- abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil;
- încadrarea activităţilor în timp de aşa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul
specificat în caietul de sarcini;
3. realizat utilizând un software de planificare a timpului.
c) Organizarea şi personalul Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici:
- structura echipei propuse pentru managementul contractului;
- modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv documentele
finale în raport cu prevederile caietului de sarcini;
- descrierea infrastructurii pe carp contractorul o utilizează pentru realizarea activităţilor propuse pentru
îndeplinirea obiectului contractului, Această infrastructură trebuie să fie corespunzătoare scopului
contractului şi să îndeplinească toate cerinţele solicitate de legislaţia în vigoare.
Se va prezenta doar echipamentul necesar şi propus pentru desfăşurarea contractului şi nu tot
echipamentul deţinut de către ofertant.
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Direcţia Tehnică
Serviciul Investiţii şi Lucrări Publice, Achiziţii Publice şi Concesiuni
Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni
Nr. 63825/01.08,2018

INSTRUCŢIUNI CĂTRE OFERTANŢI
SECŢIUNEA I AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
1.1)
DENUMIRE, ADRESĂ
ŞI PUNCT(E) DE
CONTACT

Denumire oficială: MUNICIPIUL SLOBOZIA
Localitate: MUNICIPIUL SLOBOZIA, Str. Episcopiei, Nr.l, Slobozia, Cod
poştal: 920023,Tel.: +40 0243231401, Fax: +40 0243212149, E-mail;
viorel.urse@municipiulslobozia.ro
Punct(e) de contact: MUNICIPIUL SLOBOZIA
în atenţia: d-lui URSE VIOREL
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de
depunere a ofertelor: 3 zile (înainte de data limită de depunere a
ofertelor)
Termenul limită de răspuns al AC la solicitările de clarificări va fi de: 2
zile înainte de data limită de depunere a ofertelor
SECŢIUNEA II OBIECTUL CONTRACTULUI

II. 1)
DESCRIERE
0.1.2)
Tipul contractului şi
locul de executare a
lucrărilor, de livrare a
produselor sau de
prestare a serviciilor
11,1.3)
Descrierea succintă a
contractului sau a
ach iziţiei/ach iziţiilor

Realizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie
pentru „ C reşterea m obilită ţii u rban e în ca d ru l Z o n e i p ie to n a le Casa
A rm a te i ” în Municipiul Slobozia
Servicii
Locul principal de prestare ¡Municipiul Slobozia

Realizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie
pentru „ C reşterea m obilită ţii u rban e în ca d ru l Z o n e i p ieto n a le Casa
A rm a te i ,f în Municipiul Slobozia
Scurta descriere :Se impune transformarea infrastructurii din Municipiul
Slobozia într-o reţea la standarde Europene, corespunzător unui oraş modern.
Se propun astfel a fi executate lucrări de infrastructura si instalaţii complexe,
care sa conducă la realizarea unui sistem avansat de infrastructura activa
pentru a facilita soluţiile pietonale de tranzit.
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II. 1.4)
Clasificare CPV
(vocabularul comun
privind achiziţiile)

79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev.2)

II. 1.5)
Vor fi acceptate
variante (oferte
alternative)

da □ nu m

II.2)
CANTITATEA SAC
DOMENIUL
CONTRACTULUI
II.3)
DURATA
CONTRACTULUI
SAU TERMENUL
PENTRU
FINALIZARE
II.4.1,

Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 67.226,89 lei, fără TVA
Monedă: LEI
Durata în luni: 2 luni sau în zile: □□□□
(de la data prevăzută în ordinul de începere a prestării serviciilor)

Ajustarea preţului
contractului

da □ nu ■

SECŢIUNEA n i :

INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1.1.a)
Garanţie de participare

da □ nu ■

da ■ nu □
IILI.l.b)
Garanţie de bună
execuţie

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea
contractului fără TVA. Garanţia se va constitui în conformitate cu art, 40 din
H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

III.1.2)
Principalele modalităţi
de finanţare şi plată
şi/sau trimitere la
dispoziţiile relevante

HI, 1,3.
Legislaţia aplicabilă

Bugetul local

- Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările
ulterioare;
- H.G. nr,395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
~Legea nr.101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor, cu
modificările si completările ulterioare;
- Ordinul nr. 49/1998 - “Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea
2

străzilor în localităţile urbane”;
- STAS 2900-89 - “Lăţimea drumurilor”;
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr, 169/15.02.2005 "Normativ privind
proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h";
- SR7348/2001 - “Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii
de circulaţie”
- Standarde de proiectare pentru lucrările de străzi, intersecţii, trotuare, piste
de biciclişti, profiluri caracteristice de artere urbane (cuprinse în clasa de
STAS 10144/1,2,3,4,5) precum şi alte standarde privind căile de comunicaţii.
C 242/1993 - “Normativul de elaborare a studiilor de circulaţie din localităţi
şi teritoriul de influenţă”;
Ordin AND20/2001 - “Instrucţiunile tehnice pentru recensăminte,
măsurători, sondaje şi anchete de circulaţie în localităţi şi teritoriul de
influenţă”;
- STAS 10795/1-1995 - “Metode de investigare a circulaţiei”;
- P132/1993 - “Normativul pentru proiectarea parcajelor”;
- Legea 350/2001 -“Privind amenajarea teritoriului şi urbanismul”;
- Ordonanţa nr. 43/1997 - “Regimul juridic al drumurilor”;
- Legea nr. 50/1991 republicată - “Privind autorizarea construcţiilor”;
Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
- Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente
privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr, 363/2010 privind aprobarea standardelor de
cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinuţii l-cadru
al
documentaţiilor tehnico-econoraice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
L a elaborarea ofertei, oferta n ţii vor avea în vedere fo r m e le consolidate ale
tu tu ror actele n o rm a tive Incidente ,

II.I.2)C0NDIŢII DE PARTICIPARE
In fo rm a ţii si fo rm a lită ţi necesa re p e n tru
evaluarea resp ectă rii cerinţelor m enţionate:

m.2.i.
Capacitatea de
exercitare a activităţii
profesionale

Operatorii economici care depun ofertă
trebuie să dovedească o forma de
înregistrare în condiţiile legii din tara de
rezidentă, să reiasă că operatorul economic
este legal constituit, că nu se află în niciuna
dintre situaţiile de anulare a constituirii
precum si faptul că are capacitatea
profesională de a realiza activităţile care fac
obiectul contractului.
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Modalitatea de îndeplinire
Documentele justificative,
respectiv
certificatul
constatator emis de ONRC,
sau, în cazul ofertanţilor
străini,
documente
echivalente emise în tara de
rezidentă, urmează să fie
prezentate odată cu oferta.
Certificat
Constatator
emis
de
Registrul
Cornertului din care să
rezulte:
-Obiectul de activitate al
ofertantului.
Obiectul
contractului trebuie sa aiba
corespondent in codul
CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC.
-Informaţiile cuprinse in

Certificatul
constatator
trebuie sa fíe reale/actuale
la data limita de depunere a
ofertelor.
Certificatul constatator va
fi prezentat de catre
operatorul economic în
original, copie legalizata,
copie lizibila cu menţiunea
'’conform cu originalul".
In cazul unei asocieri
fiecare asociat este obligat
să prezinte acest document
pentru partea din contract
pe care o realizează.
m.2.2.
Capacitatea economică
şi financiară

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare Modalitatea de îndeplinire
pentru evaluarea respectării
cerinţelor
menţionate
Operatorii economici care depun ofertă trebuie
să dovedească o cifră de afaceri anuală de
minimum 100,000 lei în ultimi 3 ani, respectiv
2017, 2016, 2015.

Operatorul economic face
dovada
îndeplinirii
cerinţelor privind situaţia
economică şi financiară prin
prezentarea, după caz, a
unora sau mai multora
dintre
următoarele
informaţii şi documente:
-prezentarea
situaţiilor
financiare sau a extraselor
din situaţiile financiare, în
cazul în care publicarea
situaţiilor financiare este
prevăzută de legislaţia ţării
în care este stabilit
operatorul economic;
-o declaraţie privind cifra
totală
de
afaceri
a
operatorului
economic
pentru cel mult ultimele trei
exerciţii
financiare
disponibile, în funcţie de
data înfiinţării sau începerii
activităţii
operatorului
economic, în măsura în care
informaţiile privind cifrele
de afaceri sunt disponibile.
în cazul în care, din motive
obiective şi justificate,
operatorul economic nu este
în măsură să prezinte una
sau mai multe dintre
informaţiile şi documentele
prevăzute
mai
sus,
operatorul economic este
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autorizat să facă dovada
situaţiei sale economice şi
financiare prin orice alt
document echivalent şi
adecvat.

III.2.3.a)
Capacitatea tehnica
şi/sau profesională

III.2.3, b.)
Standarde de asigurare
a calităţii si de protecţia
mediului

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectării cerinţelor
menţionate
Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3
ani din care să reiasă că ofertantul a prestat
servicii similare în valoare cumulată de cel
puţin 60.000 Iei fără T.V.A., la nivelul a 1 sau
maximum 3 contracte.

Următoarele
documente
justificative care probează
îndeplinirea cerinţei vor fi
prezentate odată cu oferta.
Documentele justificative
care probează cele asumate
pot fi: copii de pe parti
relevante ale contractelor,
procese
verbale,
certificate/documente
constatatoare sau orice alte
documente.
Procesul-verbal de predare
primire documentaţie care
reglementează
predarea
proiectelor, care sa ateste
faptul ca proiectele au fost
Întocmite în conformitate cu
normele legale în domeniu
si/sau alte documente din
care sa reîasa următoarele
informaţii:
beneficiarul,
perioada (inclusiv data
încheierii
contractului),
valoare si locul prestării
serviciului;
Informaţii şi/sau nivel(iiri) minim(e) necesare Modalitatea de îndeplinire
pentru evaluarea respectării cerinţelor
menţionate
Ofertanţii vor prezenta certificatul emis de Ofertanţii vor prezenta
organisme independente care atestă respectarea certificatele solicitate în
standardelor de asigurare a calităţii conform copie certificată „conform
ISO 900Îşi ISO 14001 sau echivalent pentru cu originalul,,.
servicii de proiectare sau similare.
IV. CRITERII DE ATRIBUIRE

IV,2,l)Criteriul de
atribuire

C el m a i bun ra p o rt ca lita te-p reţ

Denumire factor de
evaluare

Descriere factor
Componenta financiară

1. Preţul ofertei

Modalitatea de îndeplinire

Cel mai mic preţ se punctează cu 72 puncte
Celelalte

oferte

se

punctează

algoritmului de calcul;
P=72 x cel mai mic pret/pretul ofertat
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conform

Pondere %

Punctaj

max.72%

max.72

72%

72

72% x cel
mai mic
pret/pretul

72 x cel mai
mic
pret/pretul

ofertat

ofertat

Componenta tehnică

max. 28 %

max, 28
puncte

2.1,Experienţa ofertantului

max.10%

max. 10

Punctaj maxim componenta financiară

2. Evaluarea tehnică

Prezentarea a 1-3 contracte în cadrul cărora a
elaborat studii tehnice pentru regenerarea
spaţiilor urbane, planuri sau strategii integrate
privind mobilitatea urbană sau similar se
punctează cu 5 puncte

5 puncte

Prezentarea a peste 3 contracte în cadrul cărora
a elaborat studii tehnice pentru regenerarea
spaţiilor urbane, planuri sau strategii integrate
privind mobilitatea urbană sau similar se
punctează cu 10 puncte

10 puncte

2.2,Experienţa echipei de proiect

max, 18%

max. 18

2.2.1.Manager de proiect - Expert mobilitate
urbana
Participarea in calitate de expert mobilitate
urbana la 0-2 planuri de mobilitate urbana sau
similar nu se punctează

max.6 %

max.6
0 puncte

Participarea in calitate de expert mobilitate
urbana la 3-5 planuri de mobilitate urbana sau
similar se punctează cu 3 puncte

3 puncte

Participarea in calitate de expert mobilitate
urbana la peste 5 planuri de mobilitate urbana
sau similar se punctează cu 6 puncte

6 puncte

2.2.2.Arhitect

max, 6 %

max.6

Participarea in calitate de arhitect la 0-2
proiecte de regenerare urbana spatii publice
pietonale sau similar nu se punctează

0 puncte

Participarea in calitate de arhitect la 3-5
proiecte de regenerare urbana spatii publice
pietonale sau similar se punctează cu 3 puncte

3 puncte

Participarea in calitate de arhitect la peste 5
proiecte de regenerare urbana spatii publice
pietonale sau similar se punctează cu 6 puncte

6 puncte

2,2,3.Expert eficienta energetica

max,6 %

max.6

Elaborarea a 0-2 analize energetice, audituri
energetice avand ca obiectiv reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera sau similare

0 puncte

Elaborarea a 3-5 analize energetice, audituri
energetice avand ca obiectiv reducerea

3 puncte

6

emisiilor de gaze cu efect de sera sau similare
Elaborarea a peste 5 analize energetice, audituri
energetice avand ca obiectiv reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera sau similare
TOTAL

6 puncte

100%

100 puncte

V. INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
V.l,)Moneda în care se
transmite oferta
financiară
V,2.)Perioada minimă
pe parcursul căreia
ofertantul trebuie să îşi
menţină oferta

RON
durata în luni: □□□ sau în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)

VI.PREZENTAREA OFERTEI
Se prezintă informaţiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice, astfel
încât aceasta să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu
specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.
VI. 1.
Toate informaţiile tehnice incluse în Ofertă nu vor fi considerate confidenţiale,
Modul de prezentare a cu excepţia acelor informaţii incluse în propunerea tehnică şi care sunt în mod
clar indicate de către Ofertant ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate
propunerii tehnice
de un drept de proprietate intelectuală. Autoritatea Contractantă îşi rezerva
dreptul de a utiliza toate celelalte informaţii tehnice incluse în Propunerea
Tehnică. Ofertantul consimte că, dacă nu marchează în mod clar informaţiile
conţinute de propunerea tehnică şi care sunt confidenţiale, clasificate sau
protejate de un drept de proprietate intelectuală, Autoritatea Contractantă are
libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informaţii fără
înştiinţarea Ofertantului.
Prin Propunerea tehnică, Ofertantul, inclusiv Subcontractanţii săi, se angajează
să respecte reglementările legale în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de
muncă, ce se aplică la locul în care se prestează serviciile şi care rezultă din
legi, regulamente, decrete şi decizii, atât la nivel naţional (România) cât şi la
nivelul Uniunii Europene precum şi din convenţiile colective sau tratate,
convenţii şi acorduri internaţionale, cu condiţia ea aceste norme precum şi
aplicarea acestora să fie în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.
Informaţii detaliate privind reglementările în vigoare la nivel naţional şi
trimiterile la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, securitatea şi
sănătatea în muncă pot fi obţinute de la Inspecţia muncii sau de pe site-ul;
http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html
Ofertantul înţelege că trebuie:
a. să respecte toate legile în vigoare care interzic utilizarea muncii forţate
sau obligatorii,
b, să asigure angajaţilor condiţii de muncă, inclusiv plata salariilor şi a
beneficiilor, în conformitate cu toate legile în vigoare,
c. să se asigure că toţi angajaţii săi îndeplinesc cerinţele legale referitoare la
vârsta de muncă solicitată în ţara de angajare.
Respectarea acestor cerinţe este o condiţie obligatorie pentru atribuirea
Contractului.In formaţii suplimentare privind impozitarea, protecţia mediului,
sănătatea şi siguranţa la locul de muncă etc., conform prevederilor legale în
România, care trebuie respectate în timpul pregătirii Ofertei, pot fi obţinute de
către Ofertant de la următoarele instituţii publice:
I, Ministerul Finanţelor Publice:Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucureşti,
România,Email: publicinfo@mfinante.gv.ro
Tel:0040 021 319 00 96 83/00400213199759,Fax: 0040 021 319 9735
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VI.2.
Modul de prezentare a
propunerii financiare

II. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
B-dul Libertăţii, nr. 12, Sector 5, Bucureşti, România,Email:
srp@mmediu.ro,Tel: 0040 021 408 9500
Informaţii suplimentare cu privire la convenţiile de mediu pot fi găsite la
următoarea adresă:
http://www.minediu.ro/beta/domenii/relatiMnternationale/conventii-de-iTLediu/
http://www.mmediu.ro/beta/d omeni i/rel.atii-internation ale/tratate-bilateral e/
III, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanele Vârstnice
Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, Bucureşti, România
Email: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Tel: 0040 21 313 62 67/00 40 21 315 85
Informaţii suplimentare cu privire la convenţiile sociale pot fi găsite la
următoarea
adresă:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legisIatie/relatii-internationaie/acord
uri-bilaterale-in-domeniul-circulatiei-fortei- de-munca
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată
perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi asumată de
ofertantă ciul, p rin care operatorul econom ic îşi m a n ifestă voinţa de a se
angaja din p u n c t de vedere ju rid ic în rela ţia contractuală cu A utoritatea
C ontractantă, îl rep rezin tă F o rm u la ru l de O fertă /Formular nr, 2 - Formular

de ofertă - se va completa şi se va prezenta în original + Anexa 1 la Formular
nr. 2-CENTRALIZATOR DE PRETURI-OFERTA VALORICĂ;.
Pentru prezentarea Propunerii Financiare, ofertanţii trebuie să utilizeze
formularul inclus în Documentaţia de Atribuire.Propunerea financiară trebuie
să se refere la întreg obiectul Contractului, Orice Propunere financiară care se
referă numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptată.
Contractul va fi semnat pentru toate activităţile descrise în Caietul de sarcini,
în cazul unei discrepanţe dintre preţul unitar şi preţul total, preţul unitar va
prevala, Preţul unitar şi preţul total al Ofertei trebuie să fie exprimate în
moneda specificată, respectiv RON. Preţurile vor fi cotate fără TVA.
Preţurile oferite trebuie să includă toate costurile cu materiale, consumabile,
echipamente, cheltuieli, salarizarea plus sarcini, cheltuieli generale, profit,
impozit pe venit etc. şi orice contribuţii pentru efectuarea completă şi în
întregime a serviciilor solicitate prin Documentaţia de Atribuire, Preţurile
propuse se consideră a fi preţuri finale şi nu sunt afectate de orice variaţie
intervenită în impozitele, taxele şi/sau contribuţiile menţionate mai sus.
în completarea Formularului de Propunere Financiară, Ofertantul trebuie să
ţină cont de deducerile făcute în conformitate cu prevederile legale, dacă este
cazul, precum şi de toate celelalte cheltuieli necesare pentru îndeplinirea
obligaţiilor sale precum şi a cheltuielilor şi a profitului său.
Preţurile cotate de Ofertant în Propunerea financiară se vor conforma cu
cerinţele specificate mai jos:
a. Oferta de preţ trebuie să acopere toate serviciile solicitate în Caietul de
Sarcini, aşa cum sunt acestea descrise în Documentaţia de Atribuire.
b. Preţul care urmează a fi cotat în Formularul de Ofertă trebuie să fie
preluat din Propunerea Financiară şi trebuie să fie preţul total al Ofertei.
c. Preţul total cotat în Propunerea Financiară trebuie să fie stabilit de către
Ofertant luând în considerare toate informaţiile furnizate în Caietul de
Sarcini.
Oferta poate fi respinsă ca inadmisibilă dacă:
a. Propunerea financiară este prezentată într-un format diferit de cei
speci ficat în Documentaţia de Atribuire sau
b. în cazul în care preţul propus nu rezultă în mod clar din Propunerea
financiară.
Preţul total al Ofertei nu va fi transmis confidenţial. Celelalte informaţii
incluse în Propunerea Financiară nu vor fi considerate confidenţiale, cu
excepţia acelora care sunt în mod clar indicate de către Ofertant ca fiind
confidenţiale sau clasificate. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a
utiliza în procesul de evaluare toate celelalte informaţii financiare incluse în
Oferta Financiară a Ofertantului, Ofertantul consimte că dacă nu marchează în
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mod clar informaţiile conţinute de Propunerea Financiară care sunt
confidenţiale sau clasifícate, Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza
sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informaţii fără înştiinţarea
Ofertantului.
VI.3.
Modul de prezentare a
Ofertei

Autoritatea Contractantă învederează Operatorilor Economici asupra
necesităţii de a preciza în mod clar care sunt acele informaţii din cuprinsul
Ofertei pe care le consideră confidenţiale, dat fiind că dezvăluirea acestora
către terţi ar putea prejudicia interesele lor legitime, în special cu privire la
secretul comercial şi proprietatea intelectuală.
3.1 Documente solicitate de la Ofertant
Documentele solicitate de la Ofertant, care trebuie prezentate Autorităţii
Contractante sunt:
a. Propunerea Tehnică,
b. Propunerea Financiară,
c. Certificat constatator emis de ONRC,
d. Angajament ferm de susţinere de terţă parte (susţinere necondiţionată) în
ce priveşte suportul referitor la capacitatea tehnică şi/sau profesională
(dacă este cazul). Angajament ferm de susţinere de terţă parte (susţinere
necondiţionată) în ce priveşte suportul financiar,
e. Toate formularele şi documentele suport asociate solicitate de Autoritatea
Contractantă, conţinând informaţii care dovedesc îndeplinirea cerinţelor
minime,
f. Confirmare scrisă autorizând pe semnatarul Ofertei să angajeze Ofertantul
în procedură ( împuternicire).
Toate documentele trebuie pregătite folosind formularele relevante furnizate în
Documentaţia de Atribuire. Formularele trebuie să fie completate fără nici o
modificare a textului.
Documentele vor fi prezentate în original şi valabile la data depunerii acestora.
Oferta trebuie sa fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care
a semnat Oferta este autorizată să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire
a Contractului. împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în
conformitate cu formatul ţării în care Ofertantul este înregistrat şi trebuie să
poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui
împuternicit,
în cazul unei asocieri:
a. persoana autorizată să semneze Oferta, trebuie să prezinte o împuternicire
scrisă semnată de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai membrilor
asocierii.
b. trebuie prezentat Acordul de asociere dintre Operatorii Economici care
depun o Ofertă comună,
Toate aceste documente vor fi însoţite de un opis al documentelor care se
depun, conform informaţiilor furnizate în Documentaţia de Atribuire.
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii direct de la
autorităţile competente (instituţii cu atribuţii în domeniu), în caz de
incertitudine referitoare Ia motivele de excludere incluse în INSTRUCŢIUNI
CĂTRE OFERTANŢI.
3.2 Forma şi semnarea Ofertei
Oferta va fi semnată de o persoană sau persoane autorizate de drept să
semneze în numele Ofertantului.
Dreptul de a reprezenta Ofertantul trebuie să fie dovedit prin trimiterea unui
extras relevant din actul constitutiv al societăţii şi, dacă este cazul, o copie a
împuternicirii emise în favoarea semnatarului Ofertei.
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita orice alte
documente/informaţii cu privire la împuternicirea semnatarului Ofertei de a
reprezenta Ofertantul, după cum consideră necesar. Numele în clar şi poziţiile
deţinute de către fiecare persoană care semnează autorizaţia de semnare a
Ofertei trebuie redactate sau imprimate sub semnătura.
Toate paginile Ofertei unde au fost făcute amendamente/modificări/completări
înainte de transmiterea acestora vor fi semnate de persoana care semnează
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Oferta,
Paginile Ofertei vor fi numerotate. Ofertele vor fi organizate pe diferite
secţiuni ţinând cont de fiecare categorie de cerinţe din Documentaţia de
Atribuire şi vor include un opis care va trimite la fiecare secţiune şi va avea
paginile numerotate corespunzător, pentru a permite o identificare rapidă,
conform informaţiilor din Documentaţia de Atribuire.
Dacă Ofertantul foloseşte prescurtări în textul Ofertei pentru a denumi noţiuni
tehnice sau alte noţiuni, acesta va oferi explicaţii într-o anexă.
0 Ofertă care va fi prezentată în orice alt format poate fi respinsă ca
inadmisibilă. Ştersăturile sau adăugirile sunt valabile numai în cazul în care
acestea sunt asumate oficial (semnate şi/sau parafate) de către persoana care
semnează Oferta.
3.3 Termenul limită pentru depunerea Ofertei
Ofertanţii vor depune documentele solicitate până la data şi ora precizate ca
termen limită de depunere a Ofertelor prevăzute în anunţul de participare.
Termenul limită pentru primirea Ofertelor este specificat în anunţul
asociatOfertele vor fi depuse cu respectarea instrucţiunilor din cadrul
Documentaţiei de Atribuire.în cazul în eare Autoritatea Contractantă
prelungeşte termenul limită pentru primirea Ofertelor, toate drepturile şi
obligaţiile Autorităţii Contractante şi ale Ofertantului se raportează la noul
termen stabilit.Numaî Ofertele transmise în termenul specificat sunt luate în
considerare.Riscul transmiterii Ofertelor, inclusiv Forţa Majoră, sunt suportate
de către Ofertant.

Primar,

întocmit,
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DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU
„Creşterea Mobilităţii Urbane In Cadrul Zonei Pietonale Casa Armatei” in Municipiul
Slobozia

1«Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus
LLDenumirea obiectivului de investiţii
„Creşterea Mobilităţii Urbane In Cadrul Zonei Pietonale Casa Armatei” in Municipiul
Slobozia
1.2.0rdonator principal de credite/investitor
U.A.T. Municipiul Slobozia
1.3.0rdonator de credite (secundar/terţiar)
Municipiul Slobozia
1.4.Benefici arul investiţiei
Municipiul Slobozia
¿.Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus
2.1.Scurtă prezentare privind;
a)deficienţe ale situaţiei actuale;
Pentru stabilirea deficienţelor au fost analizate documentele relevante pentru problematica
studiului de fezabilitate, respectiv: Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Slobozia,
Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Slobozia, Studiul de circulaţie
existent, studii în teren, pentru identificarea caracteristicilor infrastructurii existente, precum
şi a caracteristicilor în diverse puncte de interes.
Elementele rezultate din analiza au fost necesare pentru stabilirea zonei ce necesita
reabilitata si resistematizata pentru a conduce la creşterea mobilităţii urbane,
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii;

-

Reducerea poluării mediului, precum şi a poluării fonice la nivelul întregului teritoriu
vizat de proiect;

-

Asigurarea circulaţiei fluente intre punctele de interes ale municipiului;

-

Scăderea numărului de accidente ca urmare a creşterii siguranţei traficului prin
reglementari simple si clare;

-

Asigurarea creşterii siguranţei pietonilor;

-

Scăderea consumului de combustibil utilizat pentru transportul rutier;

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.
-

Creşterea continuă a numărului de vehicule la nivelul oraşului în condiţiile păstrării
unei infrastructuri rutiere cu capacitate limitată va conduce la deteriorarea situaţiei
existente, prin:
•

scăderea vitezelor medii de deplasare la nivelul oraşului si in mod special
a transportului public.

•

blocarea intersecţiilor aglomerate din oraş la orele de trafic maxim.

•

creşterea timpilor de deplasare în oraş.

-

Continuarea tendinţei de scădere a numărului de pietoni care folosesc soluţii
nemotorizate de transport.

-

De asemenea, lipsa intervenţiei concrete asupra zonelor pietonale va conduce la
deteriorarea condiţiilor de mediu în special în zona centrală a oraşului, respectiv:
•

Creşterea poluării prin emisia de gaze toxice şi cu efect de sera (CO, C02,
NOx etc.), cu efecte negative asupra calităţii vieţii cetăţenilor şi, ca efect
secundar, asupra stării de sănătate a populaţiei la nivel general.

•

Creşterea consumului de combustibil.

•

Creşterea poluării fonice la nivelul oraşului, cu efecte negative directe
asupra populaţiei.

2«2.Prezentarea obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu
obiectivuldeinvestitiipropus—existenteînzonlŢ^învedereajustirieăriineeesităţHrealizăriî
obiectivului de investiţii propus.
Reabilitarea zonei pietonale de importanta strategica, se poate integra cu alte proiecte:
-

Sistem inteligent adaptiv de management al traficului;

-

Reţea integrata de piste de biciclete;

-

Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanţă,
prioritate pentru vehiculele de transport public);

-

Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, mentenanţă,
prioritate pentru vehiculele de transport public);
Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a bicicletelor;

-

Soluţii integrate de management al parcărilor publice si rezidenţiale.

2.3.Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui maşter plan ori a unor planuri similare, aprobate
prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus.
Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Slobozia
-

Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Slobozia

-

Maşter Planul General de Transport al României
Programul Operaţional Regional 2014-2020

2.4.Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la
realizarea obiectivului de investiţii
Nu este cazul.
2.5.0biective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei
Principalul obiectiv al implementării proiectului este promovarea mobilităţii urbane durabile care
sa permită cetăţenilor sa circule liber, in deplina siguranţa, protejând mediul inconjurător,
elemente strategice de stricta necesitate pentru creşterea calitatii vieţii cetăţenilor din municipiul
Slobozia.
Strategia de Dezvoltare Integrata Urbana a Municipiului Slobozia si Planul de Mobilitate Urbana
Durabila al Municipiului Slobozia conţin ca obiective majore si prioritare de implementat soluţii
de mobilitate urbana care sa conducă la creşterea gradului de civilizaţie, a confortului şi a
calităţii vieţii, creşterea siguranţei si securităţii individuale şi colective precum si a gradului de
siguranţă rutiera şi pietonala. Intr-o abordare integrata, toate obiectivele stabilite prin
documentele strategice trebuie sa conveargă către reducerea emisiilor de C02 si implicit
reducerea poluării.
3.Estimarea suportabilităţii investiţiei publice
Investiţia se preconizează a fi finanţata din fonduri nerambursabile prin intermediul Programului
Operaţional Regional 2014 -2020 Axa 4.1 cu 98% fonduri europene şi 2% confinantare din
bugetul local al Municipiului Slobozia__________________ ________________________________
3.1.Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare,
după caz:
Din analiza unor lucrări deja realizate am estimat datele de mai jos:
Proiect
Costuri estimate investiţie (lei)

Valoare totala
9.300.000

3.2. Eşti marea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-econornice
aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în
funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea
avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege
Perioada
STUDIU FEZABILITATE/DALI
PROIECT TEHNIC
CERERE DE FINANŢARE
ASISTENTA TEHNICA
ALTE COSTURI NEPREVĂZUTE

Costuri proiectare (lei)
80.000
160.000
40.000
20.000
n/a

3.3.Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile
se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată)
Conform ghidului solicitantului Condiţii Generale de implementare a dezvoltării durabile Axa 4
- Sprijinirea dezvoltării durabile, 4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid
de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea
planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea
adaptărilor, Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 finanteaza cu fonduri nerambursabile:
B. Investiţii destinate transportului electric şi nemotorizat:
□
Construirea/modernizarea/extinderea de zone şi trasee pietonale, inclusiv măsuri de
reducere a traficului auto în anumite zone - Codul 090 şi/sau codul 044 (pentru sistemul de
interzicere/limitare a accesului auto, după caz) etc;
□
Construirea/ modernizarea/extinderea de zone exclusiv pietonale, de regulă, în zonele
centrale ale municipiilor reşedinţă de judeţ, unde traficul auto va fi restricţionat, cu excepţia
vehiculelor de aprovizionare şi de urgenţe.
4Jnformaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei
existente
Spatiile pietonale ce se vor proiecta fac parte din domeniul public al municipiului Slobozia.
5.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului
de investiţii:
"a)r-dtîscrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa
terenului, dimensiuni în plan);
Proiectul de reabilitare a zonelor pietonale este reprezentat mai jos
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b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Se vor stabili la momentul elaborării documentaţiei.

c) surse de poluare existente în zonă;
Nu este cazul
d) particularităţi de relief;
Clima, relief - specifice zonei. Nu exista particularităţi.
e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
Din punct de vedere al echipării tehnico- edilitare, pe spatiile pietonale ce se vor reabilita
exista iluminat public, reţea de alimentare cu energie electrica, reţea de alimentare cu apa,
reţea de canalizare menajera si pluviala, reţea de alimentare cu gaz si reţele de
telecomunicaţii,
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare,
în măsura în care pot fi identificate;
Reţelele edilitare (comunicaţii, energie electrică, gaz, apă, canal etc) sunt realizate prin
racorduri aeriene şi subterane. La fazele de proiectare ulterioare se vor detalia eventualele
lucrări de relocare si protejare ale reţelelor edilitare in funcţie de avizele tehnice ce se vor
obţine.
g) posibile obligaţii de servitute;
Nu este cazul.
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor
construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după
C^Zj

Nu este cazul.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism;
Toate lucrările proiectate vor respecta prevederile planului urbanistic general, planului
urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent.
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau
în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone
protejate.
În zona studiata nu există monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice care să
împiedice realizarea proiectului. Spatiile pietonale ce se vor reabilita nu implica zone
protejate sau de protecţie şi nici terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
^.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi
funcţional:
a) destinaţie şi funcţiuni;
Funcţiunile generale asigurate in cadrul proiectului sunt:
- infrastructura/suprastructura rutiera/pietonala
- trotuare, spatii verzi si irigaţii automatizate
- piste sau zone dedicate bicicletelor (funcţie de abordarea aleasa pietonal/share
space)
- sistem de colectare si scurgere a apelor pluviale
- iluminat public si arhitectural
- mobilier urban inteligent, statii de autobuz si bike sharing
- semnalizare rutiera verticala si orizontala
- sisteme automate de restrictionare a traficului auto
- alte funcţiuni care sa permită integrarea spaţiului cu zona adiacenta
b) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;
Durata minimă de funcţionare este de 25 ani,
cţnevoi/soHeitărifuneţionaiespeeifîee------------------------------------------------------------------Obţinerea avizelor pentru realizarea lucrărilor
7» Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:
a) studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii;
Nu este cazul.

b) expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate,
audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii
existente;
Pentru spatiile pietonale ce vor face obiectul documentaţiei de proiectare se va efectua
expertiza tehnica ce va viza starea de viabilitate a infrastructurii.
c) studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi
permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente
istorice sau în zone protejate.
Nu este cazul.

întocmit,
Şef Serv|ciu,
Alina Ci

Anexă la Referatul nr.

6^433*2 Ic2&<Q&.âd/J

TEMĂ DE PROIECTARE
DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU
„Creşterea Mobilităţii Urbane In Cadrul Zonei Pietonale Casa Armatei” in Municipiul
Slobozia

1,Informaţii generale
LI Denumirea obiectivului de investiţii
„Creşterea Mobilităţii Urbane In Cadrul Zonei Pietonale Casa Armatei” in Municipiul
Slobozia

l,2.0rdonator principal de credite/investitor
U.A.T. Municipiul Slobozia
L3.0rdonator de credite (secundar, terţiar)
Municipiul Slobozia
l.UBeneficiarul investiţiei
Municipiul Slobozia
L 5.Elaboratorul temei de proiectare
Municipiul Slobozia, Serviciul Programe şi Strategii de Dezvoltare Locală

2.Date de identificare a obiectivului de Investiţii
2.1.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei
existente, documentaţie cadastrală
Spatiile pietonale ce se vor reabilita cat si pistele de biciclete ce se vor proiecta fac parte din
domeniul public al municipiului Slobozia.
2«2.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investiţii, după caz:
a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse
Proiectul de reabilitare a zonelor pietonale este reprezentat mai jos
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b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Se vor stabili la momentul elaborării documentaţiei.
c)surse de poluare existente în zonă;
Nu este cazul.
d)particularităţi de relief;
Clima, relief - specifice, Nu exista particularităţi.
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
Din punct de vedere al echipării tehnico- edilitare, pe spatiile pietonale ce se vor reabilita
exista iluminat public, reţea de alimentare cu energie electrica, reţea de alimentare cu apa,
reţea de canalizare menajera si pluviala, reţea de alimentare cu gaz si reţele de
telecomunicaţii
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare,
în măsura în care pot ti identificate;

Reţelele edilitare (comunicaţii, energie electrică, gaz, apă, canal etc) sunt realizate prin
racorduri aeriene şi subterane. La fazele de proiectare ulterioare se vor detalia eventualele
lucrări de relocare si protejare ale reţelelor edilitare in funcţie de avizele tehnice ce se vor
obţine .
g) posibile obligaţii de servitute;
Nu este cazul.
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor
construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după
caz;
Nu este cazul.
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;
Toate lucrările proiectate vor respecta prevederile planului urbanistic general, planului
urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent.
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau
în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone
protejate sau de protecţie.
în zona studiata nu există monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice care să
împiedice realizarea proiectului. Spatiile pietonale ce se vor reabilita nu implica zone
protejate sau de protecţie şi nici terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
2.3.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi
funcţional:
a) destinaţie şi funcţiuni;
Funcţiunile generale asigurate in cadrul proiectului sunt:
- infrastructura/suprastructura rutiera/pietonala
________ ^trotuare,spatiiverzisiirigatiiautomatizate_______________________________
- piste sau zone dedicate bicicletelor (funcţie de abordarea aleasa pietonal/share
space)
- sistem de colectare si scurgere a apelor pluviale
- iluminat public si arhitectural
- mobilier urban inteligent, statii de autobuz si bilce sharing
- semnalizare rutiera verticala si orizontala
- sisteme automate de restrictionare a traficului auto
- alte funcţiuni care sa permită integrarea spaţiului cu zona adiacenta
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

Spaţiu pietonal reabilitat de aprox. 5000 mp,
c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în
conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de
mediu în vigoare;
Nu este cazul.
d) număr estimat de utilizatori;
Populaţia Municipiului Slobozia precum si persoane aflate in tranzit,
e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;
Durata minimă de funcţionare este de 25 ani.
f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;
Obţinerea avizelor pentru realizarea lucrărilor.
g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a
patrimoniului;
Toate lucrările proiectate vor respecta regulamentul local de urbanism si normele de
protecţie a mediului conform avizelor.
h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului,
- Reducerea emisiilor de gaze toxice (tone C 02/an);
-

Asigurarea circulaţiei fluente intre punctele de interes ale municipiului;

-

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciului de transport public.

2*4.Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia
Proiectul se va supune tuturor reglementarilor nationale si locale.

întocmi
Şef Serv/
Alina C*

