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CAIET DE SARCINI
Servicii de proiectare ~i execufie lucrari pentru obiectivul de investitii "Consolidare cladire
amenajare curte interioara la Gradinifa nr. 2 din municipiul Turnu Magurele, judeful
Teleorman"

~i

CUPRINS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

\....,

Infonnatii generale
Obiective
Descrierea serviciilor si lucrarilor ce fac obiectul achizitiei
Descrierea principalelor activiUiti
Obligatiile ~i raspunderea legala a proiectantului
Cerinte privind executarea contractului
Alte infonnatii
Drepturi de proprietate intelectuala

Prezentul caiet de sarcini include cerinfele ce descriu in mod obiectiv serviciile
inten/ioneazii aft achizifionate.

#

lucriirile ce se

1. Informatii generale
1.1.

Date privind autoritatea contractanta

Procedura de atribuire a contractului de proiectare ~i executie lucrari pentru obiectivul de investitii
"Consolidare c1adire ~i amenajare curte interioara la Gradinita nr. 2 din municipiul Tumu Magurele,
judetul Teleonnan" este organizata de UAT Municipiul Tumu Magurele.
Sediul administrativ al autoritatii contractante este situat in Bulevardul Republicii, nr. 2,
municipiul Tumu Magurele, judetul Teleonnan.
Tel: 0247416816
Fax: 0247416453
e-mail: ptmachiz@yahoo.com

1.2.
Contextul in care se atribuie contractul de proiectare ~i executie lucrari pentru
obiectivul de investitii "Consolidare c1adire ~i amenajare curte interioara la Gradinita nr. 2 din
1

Municipiul Turnu
municipiul Turnu IVH.:t"'UI
al Programului
~i Ministerul Dezoltarii
Administratiei
de coordonator al
Nalional
Publice ~i
Dezvoltare
pentru realizarea obiectivului de investitii:
"Consolidare cladire ~i amenajare curte interioara Gradinita nr. 2 din municipiul Turnu Magurele,
judetul Teleorman"
Pentru executia lucrarilor aferente obiectivului
investitii "Consolidare
~i amenajare
curte interioara la
nr. 2 din municipiul
judetul
este necesara ~i
partea
achizitia de servicii
~i respectiv
Prestarea acestor

va presupune:

•
•
•

lucrarilor prevazute la
sau acorduri, dupa caz;
lucrarilor.

obtinerea
asigurarea

1.3.

Descrierea generala a obiectivului

investitie

Amplasamentul lucrarilor executate - Gradinita cu program normal nr. 2
cartierul
MagureJe este situata
nr.104 din MunicipiuJ Turnu Magurele.
Conform
reactualizat al bunurilor care apartin domeniului
al municipiului
Magurele,
nr. 45/27.08.1
Gradinita nr.2 se afla
pozitia 15 in
bunurilor care
domeniului public al municipiului Turnu Magurele ~i avand Cartea
funciara nr. 23009.
Prin Hotararea Consiliului
nr. 161130.10.2014, Consiliul Local al municipiuJui
a aprobat
inventarului domeniului public in sensu I
15
ca urmare a
tehnice,
inscrierea dreptului
proprietate
pentru dispensar uman nr.l ~i inscrierea

~i

Astfel corpuJ
al municipiilor, ora~elor
planul
cladire C3 din

inventarul domeniului public al judelului TeJeorman precum
comunelor din Judelul
~i din documentatia
este
~i delimitare al Cartii
nr. 23009 ca fiind corp C 1,
domeniului public aJ judetului Teleorman
~i al
ora~elor ~i
din Judetul Teleorman ~i din documentatia
este
nr. 23009 ca fiind
pJanul de amplasament ~i delimitare al Cartii
~i

oportuna,
cerinlelor
siguranta ~i confort,
unor solutii
structural a ~i
astfel lncat Gradinita nr.
raspunda exigenleior
durabilitate $i
• lZOlare termica ~i hidroizolare
a reduce cheltuielile
exploatare;
•
echilibrate care
spatii adecvate functiunilor;
• clurHta cle executie a lucrarilor
reamenajare redusa
cu pastrarea continuitatii functiunii gradinitei $i

In

3. Deserierea serviciHor ~i lucrarilor ce fae obiectul eontractului de achizitie publica
A)~~~~~~~~~~~~mm~
Hlal":)\.-

consolidarea

~i

corpului In care

i~i

2

standardelor de calitate
parcursul execullel lucrarilor este esentia1a
obiectivelor ~i lndeplinirea rezultatelor
proiect.
Astfel, achizitia serviciilor de
parcursul
deoarece
specializarile
la efectuarea receotiei la

in

principal,
prezentele

tehnica ~i asistenta tehnica din parte a
pentru buna implementare a activitatilor
autoritatii contractante sprijinul

obiectul contractului de
tehnice sunt incluse

publica pentru a carui atribuire au fost
ce se incadreaza in
cod uri

CPV:
71322000-1
71356200-0

de proiectare;
de asistenta tehnica.

Prin urmare,
conformitate cu prevederile
lucrarilor
constructii, republicata cu modificarile ~i
fac obiectul contractu lui
publica, va presupune in

5011991 privind autorizarea
ulterioare, prestarea

de realizare a
i tehnic
obiectivului de investitii, pe
se vor executa lucrarile
constructii
autorizate ~i asigurarea
acestuia de catre verificatori tehnici autorizati;
Stabilirea detaliilor de
~i
elaborate In conditiile
cerinlele
de
vederea
conditiile
constructii
atat pe
asistentei tehnice de
executiei lucrarilor, dit
~i in perioada de garantie acordata acesteia.
A

B) Executia lucrarilor:
curte
la
in conformi tate cu

obiectivului

...aw:.a,

DALI, urmatoarele tipuri
lucrari:
- Consolidarea corpului in care desIa~oara activitate in
gradinita;
Reamenajarea corpului in care desIa~oara
in prezent
prin recompartimentari
retele interioare ~i exterioare:
canal, electrice, bran~ament
gaze
reabi li tare
interioare ~i
noi, locuri de joaca
a curtii cu alei
copii, spatii
avansate
corpul
cladire C2 s-a autodemolat,
demolarea corpului
nu va face obiectul Contractului

4. Descrierea principalelor activitati
A)

P,..ni .. "t..

Prestarea serviciilor
se va

1.

pentru care se elaboreaza

nr.,7.,..,t.,

specificatii

Elaborarea proiectului
~i a detaliilor
execulie
.,/ Analiza
~i a amplasamentului ~i identificarea dupa caz a eventualelor
sau aspecte ce pot
solutiei
propusa m
DALI;
.,/
solutiilor tehnice ~i
acestora
continutului cadru stabilit
prin
28/2008;
.,/ elaborarea documentatiei privind obtinerea autorizatiei de constrUlre ~I a
documentatiilor privind obtinerea unor
~i acorduri ce pot rezulta ca necesare
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asumate prin propunerea tenmca ~l
pnn
./ elaborarea
~i DOE confonn continutului
reglementat prin Hg 28/2008;
./ fundamentarea modificarilor intervenite la nivelul doeumentatiei telmieo-eeonomiee
fata
etapa anterioara de proieetare, respeetiv
DALI.
va intoemi un memoriu
modificarilel
aparute
justificativ In cadrul caruia se vor prezenta pe
$i se vor argumenta, din punct de vedere tehnie ~i
faza de proieetare DALI ~i

In
pe anumlte zone de
neeorelarea
serise eu
desenata a documentatiei).
dintre aspectele prezentate eu titlu
exemplu reprezinta motive pentru autoritatea contractanta
refuzare a receptiei
doeumentatiei. Se recomanda ca pe parcursul derularii contractuiui, prestatorul
tip de modificare
de doeumenta!ia initiala (DALI).

n. Asigurarea asistentei tehnice pe parcursul deruHirii executiei lucrarilor:
./

./
./
./

./
./

./

./

asistentei
necesare pe parcursul
lucrarilor
~l
consolidare;
Asigurarea
~antier a reprezentantilor acestuia, la solicitarea
a
autoritatii contractante;
Participarea
intalnirile
lucru privind analiza progresului lucrarilor, organizate
cel
doua ori pc luna;
de
necesare pe
ee ar putea
intre
teren ~i
documentele elaborate de
ceea ce prive~te cantitalile de I ucrari
suplimentare (Note de constatare privind cantitatile suplimentare
iucran,
~i
de constatare privind renuntarea la anumite cantitati de lucrari,
respectiv NR-uri);
solutiilor tehnice necesare
deficientelor ce pot
in
ca unnare a punerii opera a solutiilor ce se
nivelul proiectului C...,'lllH.",
sprij inul ui
necesar
sa
contribuie la solutionarea situatiilor neprevazute ce pot interveni pe parcursul exeeutiei
luerarilor;
Stabilirea programului de unnarire ~i control a lucrarii ~i partlclparea
fazele
etapa principal a
in
detenninante stabilite In program preeum ~i la
confonnitate eu
autoritatii eontraetante;
partieiparea
receptia lucrarilor
etape,
acestora $i fa cea
la tenninarea lucrarilor
~i intocmirea
pentru
pentru obiectivul de investitii.

B) EXECUTIA LUCRARILOR
seama
de
propusa $i aprobata.
ce vor fi executate vor
principallucrarile ce vor fi executate sunt
Neconfonnitati1e aferente documentatiei tehnice constatate In perioada de elaborare a ofertei
se vor comunica beneficiarului
de data limita de depunere a
Neinfonnarea autoritatii contractante in perioada mai sus mentionata asupra eventualelor
din documentatia
va conduce la insu$irea integrala
catre ofertant a solutiilor
nrp'7PYH<lT

Obiigatiile ~i raspunderea proiectantului
nonnativ general:
4

•

•
•
•
•
•
•
•

•

privind aprobarea con~inutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului
de investitii ~i luerari de
~i modifiearile ulterioare;
nr. 1U! 1')') privind calitatea In constructii, eu
nr. 5011 1 republieata, eu eompletarile ~i modificarile
Ordin nr.
din 12 oetombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
nr. 5011 1 privind autorizarea exeeutarii lucrarilor
HG nr.
privind Regulamentul de
~i
de calitate a
proiectelor, a
Iuerarilor ~i a eonstruetiilor;
HG nr.
din 14 iunie 1994 privind aprobarea
a lucrarilor de
acestora;
constructii SI
nr. 77712003 pentru aprobarea
''''lum",... "Indrumator pentru
Ordinului
atestarea
a speciali~tilor eu
in
privind apliearea
Ordinului M.L.P.A.T. nr. 771N11996 pentru aprobarea
de verifieare ~i expertizare tehnica
calitate a proieeteior, a
cu modificarle ~i \..VlllplvLal
unor Regulamente privind
in constructii, eu
Hli

YU IILU I h

•
efectuarii Raportului
•
nr. 35012000
completarile
• Legea nr. 184/2001

~i standardele
vigoare la data

amenaJarea teritoriului
organizarea

~i

~l

eu modifiearile

~l

exereitarea profesiei de

• Obligatii ~i raspunderi specifice Proiectantului
In eonformitate cu prevederile
in domeniu, Proieetantului (Prestatorului) ii
urmatoarele
eategorii de obligatii:
./ Precizarea prin
a
importanta a constructiei;
./ Precizarea prin proiect a
la care se veri fica documentatia ,
art. 6 din
92511995;
~i a detaliilor de executie, eu rpc"'Pl't<>
./ Elaborarea proiectului
un nivel de cali tate eorespunzator
incidente, astfellndit In
./ prezentarea proiectului
verificatori de
~l
semnalate;
solutionarea nel~orlIorm
./ elaborarea caietelor
tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea ~i reparatiile;
./ stabilirea, prin proiect, a
...A ...... UU... determinate pentru luerarile
~I
legate de acestea;
participarea pe ~antier la
in executie, din vina proiectantului,
./ stabilirea modului de tratare a U'''''-''''''''l
~l
urmarirea aplicarii
a
adoptate;
./ participarea la intocmirea cartii
a constructiei ~i la recepiia lucrarilor C'hC'\..Ulalv,
lucrarilor;
./ asigurarea asistentei tehnice pe
./ asigurarea participarii proiectantului coordonator
dupa caz, a proiectantilor
~i la
la terminarea
toate fazele de executie a lucrarilor,
• Obligatii ~i raspunderi specifice £/ll.ll::\;UliiUHUI
Ofertantul are obligatia sa
contractu lui.
toate
Ofertantul are obligatia sa participe
executate.
este pe deplin
activitatii,
~i de ealificarea
nprMt'I

in vigoare care tin de executarea
precum

~i

la receptia lucrarilor

tuturor operatiunilor ~i metodelor
folosit pe toata durata contractului.
5

Ofertantui va
corespunzator
Odata cu

dispuna
tehnic
pentru
unui nivel
a lucrarilor.
financiara se va prezenta lista cu persoanele nominalizate pentru

-sefde
-responsabil
eu exeeutia;
-responsabil
eu calitatea.
In cazul inlocuirii unor persoane
investitorul va veri fica
eondi~iilor
~i apoi va
de inlocuire.
_
Inainte de Inceperca
executantul
va efectua instructajul privind proteclia muncii
In conformitate cu prevederile legale
personalul care va avea acces
vederea
lucrarilor, masuratorile se vor
catre executant
cu reprezentantul beneficiarului, iar in caz
litigiu se va
Proiectantul
lucrarilor.

i~i

rp'7PFU!'\

dreptul de a

masuratori

pe

lucrarilor de constructii are urmiitoarele obligatii principale:
investitorilor
neconformitatilor ~i neconcorciantelor constatate In
in
ved.erea solulionarii;
b) inceperea execuliei lucrarilor numai la eonstructii autorizate in conditiile
~i numai pe
~i in
conformitate cu proiecte
de speciali~ti
c)
nivelului de
conceput ~i
prin personal propriu, cu responsabili tel111ICl cu
d) convocarea

care
sa participe la
in faze determinante
asigurarea conditiilor necesare
acestora,
obtinerii acordului
continuare a lucrarilor;
in fazele de
e) solutionarea neconformitatilor, a defectclor ~i a neconcordantelor
solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f)
in exeeutia lucrarilor numai a produseJor ~i a procedeelor
proiect,
care exista
tehnice, care
realizarea
1l1~o;;;lVl esentiale,
~i
produselor ~i a procedeelor
in proiect cu altele care
~i numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul
~i

pentru
nivelului de
proiectelor ~i a detaliilor de
COlreSpUli1Z~ltOI cerintelor esentiale;
In termen de 24
ore, a Inspectiei de stat
urbanism ~i
amenajarea teritoriului in
unor
in timpul
lucrarilor;
i) supunerea receptie numai a
cerintelor esentiale de calitate ~i pentru
investitorului
tehnice a constructiei;
indeplinire,
dispuse prin
de control sau prin
receptie a lucrarilor
constructii;
k)
propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioacia
executie, cat ~i in perioada de garanlie stabilita potrivit
I) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor
la terminarea
lucrarilor;
m) stabilirea raspunderilor tuturor participan!ilor la
de productie de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - In
eu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat ~i cu
prevederile

Regnli legate de emiterea sitnatiilor de lucriiri:
Situatiile
lucdiri vor fi Insotite obligatoriu de certificatele de cali tate,
buletine de
in laborator, buletine
Incereari, etc.

conformi tate,

6

6.
carui
•

•

•

•

•

•
•
•

a

definit In

inceperea prestarii serviciilor se va
dupa constituirea garantiei de buna
lar
lucrarilor
emiterea ordinul de incepere lucrari,
catre autoritatea
contractanta ulterior semnarii contractului
publica;
modalitatea de
a serviciilor presupune predarea documentatiilor tehnico-economice
intocmite de Prestator, respectiv
~i DOE in 3 (trei) exemplare pe suport
hartie
purtand semnaturile ~i ~tampilele necesare
conformitate cu reglementarile tehnice in
~i in 2 (doua)
stocate
suport electronic purtind semnaturile si
stampilele necesare (CD/DVD), precum ~i a documentafiei pentru obtinere
- 2
asemenea, fumizarea asistenlei tehnice pe parcursul executiei lucrarilor se va concretiza
in elaborarea de rapoarte lunare
activitate prin care se vor detalia activitalile realizate,
precum ~i, dupa caz, solutii1e ~i masurile indicate
proiectant pentru fundamentarea
tehnica ~i economica a anumitor decizii
modificare.
obligativitatea respectarii normativelor tehnice, reglemenHirilor ~i standardelor calitative ~i
cost aplicabile este necesara pentru indeplinirea corespunzatoare a obiectului
contractului ~i atingerea rezultatelor propuse prin proiect.
efectuarea platilor se va
tran~e
financiare a pretului
pre:zelltalte la nivelul
declarate ca~tigatoare, acestea fiind corespunzatoare cu etape1e
de prestare descrise in cadrul propunerii tehnice elaborate de prestator, la momentul
ofertarii.
i'nlocuirea subcontractanti1or
parcursul
contractului,
cazul nominalizarii
acestora la momentul ofertarii de
operatorul economic declarat ca~tigator se va
cu
respectarea prevederilor art. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, precum
~i a eelor ale art. 151 ~i urmatoarele din HG nr.
16, cu modificarile ~i completarile
ulterioare.
direeta catre subcontractant se va efectua, dupa caz, cu respectarea prevederilor art.
218 din Legea nr. 9812016.
Raspunderea
pentru erorile
se va
in conditiile ""'1"\1<>71
de
Situa!iile
lucrari se vor preda conform mentiunilor din
intr-un
a
de 3 exemplare originale, la care se vor ata.'?a
constructiei in
cu originalul
conformitate,
buletine
in
buletine de incerdiri,
aferenta fiecarei faze incluse in
situatia de lucrari. In cazulin care 0 anumita situatie
lucrari cuprinde ~i elemente puse In
urmare unor dispozirii
1iantier, acestea din urma impreuna cu documentele
justificative inc1usiv memoriul justificativ intocmit de catre proiectant vor inso~i situatia
lucrari

7. Alte informatii
In conformitate cu prevederile
aplicabile, operatorii economici interesafi
participarea la
procedura
atribuire organizata pentru atribuirea contractului de proiectare ~i executie
solicita
clarificari autoritatii contractante inauntrul termenelor prevazute prin invitatia
participare.
S. Drepturi de proprietate intelectuaHi
• In relatia dintre p3rii, proiectantul
va pastra dreptul de autor ~i
drepturi de proprietate
intelectuala asupra documentelor elaborate in
de proiectare.
• Prin semnarea prezentului contract, proiectantul
achizitorului
transferabila, neexclusiva ~i scutita de taxa
redeventa, pentru a copia, folosi 1ii transmite
documentele elaborate
executarea prezentului contract, inclusiv
~i folosirea
modificarilor acestora.
7

•

Prin semnarea prezentului contract proiectantul intelege sa transmita achizitorului dreptul de a
utiliza documentatiile realizate in temeiul prezentului contract in relatii cu tertii, in vederea
actualizarii sau readaptarii documentatiilor daca se constata schimbari fata de conditiile initiale
din timpul proiectarii.

Intocmit,
Mehed~(ia Medi

-'
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