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PRIMARUL

CAIET DE SARCINI

Pentru atribuirea contractului de servicii de verificare tehnicd de calitate a
proiectului tehnic Ai a detaliilor de execulie pentru proiectul: ,,CRE$TEREA

EFtCtENTEt ENERGETTCE A CLADtRtt SptTALttLUt :,,DR.CAtatS TIBERIU

SPARCHEZ", COd S/!!IS 2014+:116653,CONTRACT DE FINANTARE NR.3431

DtN 01/11/2018.-

Cod clasificare CPV:

-71328000-3 (Rev.2)- servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Caietul de sarcini face parte integrante din documentatia de atribuire in
baza cdreia se va elabora si prezenta oferta si cuprinde suma exigentelor pe

care prestatorul si le asumd 9i le va respecta intocmai in prestarea serviciului,

fiind inclus ca parte integrantd in cadrul contractului de prest5ri servicii ce se va

incheia intre pirti.

Scopul aplicdrii prezentei proceduri este incheierea contractului de prestdri

servicii de verificare a documentatiei tehnico-economice (fazele PT+DTAC+DE+CS)
pentru realizarea obiectivului de investi(ii: ,,CRE9TEREA EFICIENTEI ENERGETICE

A CLADIRII SPITALULIJI :,,DR.CAIIJS TIBERIU SPARCHEZ"

l.Cadrul general

Denumirea obiectivului de investitii: ,,Cregterea eficientei energetice a clddirii

spitalului ,, Dr.T.C.SpArchez", judelul Brasov, orasul Zdrnesti, str. policlinicii, nr.12.



Amplasamentul: jude[ul Bragov, oragul Zdrnegti, str. Policlinicii, nr.12.

Titlularul investi(iei: UAT oragul Zernegti, Mitropolit lon Metianu, nr,1 .

Contextul general in care se solicit5 prestarea serviciului.

Serviciile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt necesare pentru

implementarea corespunzdtoare a proiectului,,,CREgTEREA EFICIENTEI

ENERGETICE A CLADIRII SPITAL'JLI]I :,,DR.CAIT]S TIBERIU SPARCHEZ".

Oragul Zdrnesti este benficiarul unei finantiri prin Programul Operational

Regional 2014- 2020, conform contractului de finantare nr.3431 din 0111112018.

Autoritili Program de Finantare:

-Autoritatea de Management pentru POR 2014-2O20-Ministerul Dezvoltdrii

Regionale si Administratiei Publice;

-Organism Intermediar pentru POR- Agentia de Dezvoltare Regionali Centru

(ADR Centru).

Cadrul legislativ:

Serviciile vor fi prestate in conformitate cu prevederile urmdtoarelor acte

normative:

-Legea nr.98/2016, cu modificirile si completdrile ulterioare, privind achizitiile

publice;

-HG nr.395/2016, cu modificirile gi completirile ulterioare, privind aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului

de achizitie publicd/ acordului- cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziliile publice;

-Legea nr.101/2016, cu completdrile gi modificdrile ulterioare, privind remediile 9i

ciile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizi[ie publicd, a contractelor

sectoriale gi a contractelor de concesiune de lucrdri si concesiune de servicii, precum

gi pentru organlzarea gi functionarea Consillului Nalional de Solutionare a

Contestatiilor;

-Legea nr.10/1995, republicatd, cu completerile si rnodificdrile ulterioare, privind

calitatea in construc!ii;

-HG nr.925/1995-actualizat, pentru aprobarea Regulamentului de verificare si

expertizare tehnicd de calltate a proiectelor, a execuliei lucrdrilor si a construcliilor;

-Ordinul nr.22641 2018,privind aprobarea Procedurii privind atestarea

verificatorilor de proiecte $i a expe(ilor tehnici in constructii;



-HG nr.907/2016, cu completdrile si modificdrile ulterioare, privind etapele de

elaborare gi conlinutul- cadru al documentatiilor tehnico-econom ice aferente

obiectivelor/ proiectelor de investitii finanlate din fonduri publice;

-aplicarea incepdnd cu 25 mai 2018, a GDPR- Regulamentul nr,679 din 27

aprllie 2016 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea

datelor cu caracter personal gi privind libera circulalie a acestor date si abrogarea

Directivei 95l46lCE.

2.Obiectivele proiectului

2.'1. Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului vizeaze cregterea eficienfei energetice in

clddirea publicd a Spitalului Dr.Caius Tiberiu SpArchez din oragul Zernegti, prin

derularea de lucrdri de intervenlie cu scopul termoizoliirii clddirii si consoliddrii

corpurilor componente, modernizdrii instalatiei de preparare si distribu{ie a agentului

termrc si a apei menajere, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru

asigurarea necesarului de energie, precum si alte lucrdri conexe.

Obiectivul general sus!ine Prioritatea de investitii 3.1 .Sprijinirea eficientei

energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse

regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clSdirile publice si in sectorul

locuinlelor, Sectiunea B- ClSdiri publice.

Prin intermedrul acestui proiect vor fi sprijinite activitd[i specifice realizirii de

investilii pentru cresterea eficien[ei energetice a clddirilor publice, respectiv:

-sporirea rezistenlei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 3,5 mpK
W, prin completarea izolatiei termice a perelilor cu panouri de vatd bazaltic5;

-refacerea stratului hidroizolator gi rzolarea termicd a peretilor exteriori de la

demisol cu pldci de polistiren extrudat de '10 cm grosime;

-ajustarea tampleriei existente de pe falade, cu tSmplSrie de aluminiu dublu

stratificat, cu folie de aluminiu la exterior, impotrrva radialiilor gi intemperiilor, mrnim 5

camere gi oplional, fante hidroreglabile. Utilarea u$ilor de acces, ugi etange, cu

sistem automat de inchtdere $i sistem de siguran!5;

-sporirea rezistenlei termice corectate a pardoselii si a teraselor peste

valoarea de 4,00, respectiv 5,00 mpkW, prin completarea izolaliei termice cu pldci

de vatd bazalticd hidrofobatd si finisaje cu componente agrementate, protectia si

tencuirea acestora.



-instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice sr

termice pentru consum propriu: centrala pe peleti; 30 de panouri solare si 150 de

panouri fotovoltaice tip ,,off-grid", precum si instalaliile aferente;

-inlocuirea gi mdrirea randamentului sursei de caldure si a traseelor de

distributie prin racordarea instalatiilor de incilzire si apd caldd de consum, la

sistemul propriu de diskibuite a energiei termice in cl6dire;

-inlocuirea traseelor slab performante- !evi, armdturi, izolatii;

-Tnlocuirea aparatelor invechite;

-instalarea radiatoarelor interioare;

-instalarea unui punct termic propriu echipat cu schimbdtor de caldurd apd-

ape;

-refacerea integrald a instalaliei de distribulie agent termic de incdlzire si

apd caldi de consum;

-practicarea slilurilor in pereli pe traseul retelelor, izolarea termicd a

conductelor;

-montarea de robine[i termostatici pe racordul corpurilor de incdlzire;

-montarea de armdturi de separare gi golire coloane;

-montarea de debitmetre la punctele de consum de apd calde gi rece;

-reabilitarea gi modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturale si

ventilare mecanicd;

-reabilrtarea gi modernizarea instalatiei de ilumrnat;

-lucrdri de management energetic integrat pentru cliidire si montarea de

echipamente pentru misurarea consumurilor de energie din clddire pentru incilzire

si apd caldd;

-inlocuire lifturi si lucriri conexe;

2.2.Obiective specifice ale proiectului

Obiectivul specific al proiectului constd in reducerea cu peste 50 % a

consumului anual de energie primard pAnd la valori de sub 149 kWh/ mp/ an qi a

consumului de gaze cu efect de serd pentru clidirea izolati termic pane la valori

sub 42 kg/mp/an a Spitalului Dr.Calus Tiberiu SpArchez.

Prin aplicarea pachetului de mesuri maximale din cadrul Raportului de audit

energetic Qi a Expertizei tehnice, pachetul 3 de solulii, respectiv solutia 2 de

interventie, se urmeregte scdderea consumului de energie primare cu peste 5O%,

precum $i diminuarea energiei termice pentru incdlzirea spatiilor cu aproximativ 70%.

Astfel, valorile inregistrate pentru consumul anual specific de energie primare si



nivelul specific al emisiilor echivalent COz se vor situa, in urma interventiei, sub

valorile impuse prin ghid pentru anul de referintS: 2018. 149 kwh/ mp/an pentru

energie primard qi 42 kg/ mp/ an pentru emisii COz.

Prin cresterea performanlei energetice a clSdirii publice, pe termen scurt si

mediu, se degreveazda autoritatea publice locale de cheltuielile cu combustibilul

conventional utilizat, se reduc cheltuielile cu intrelinerea imobilului, se asigurd

suslinerea agenlilor economici din domeniul construc[iilor gi se creazd noi locuri de

muncd pe perioada de derulare a investiliei. Prin producerea partialS a energiei

utiliz6nd resurse regenerabile se va diminua emisa de CO2.

2.3.Rezultate agteptate

Componenta 1

1.o cledire eficentd din punct de vedere energetic gi consolidate, prin

realizarea de lucrdri de interventie ce vizeazd.

consolidarea corpurilor B gi C gi repararea fa[adelor corpurilor A, B si C;

-repararea acoperisului trp terasd, a sistemului de colectare a apelor metorice

de la nivelul terasei, a sistemului de colectare si evacuare a apelor metorice;

-refacerea finisajelor interioare si recompartimentare;

-repararea trotuarelor de protectie;

-inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si a coloanelor de canalizare;

-consolidarea tuburilor de Iift si inlocuirea lifturilor;

-izolarea termicd a fatadei- parte vitratd si opace a corpurilor A, B, C;

-izolarea termice a planseului peste subsolul tehnic de la corpul A;

-montare tAmpldrie termoizolantd gi aplicarea de tehnologii pentru asigurarea

permeabilitdtii laaer;

-inlocuirea instalatiei de distribulie a agentului termic pentru incdlzire si apd

caldi de consum, a centratei termice Qi corpurilor de incdlzire, montare debitmetre si

contoarel

-instalarea captatoarelor solare termice, a capatatoarelor fotovoltaice si a

centralei termice pe pele(i;

-lucrdrile de reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare si ventilare;

-lucririle de reabilitare si modernizare a instalatiei de iluminat si a celei

electrice;

-lucrdri pentru montarea si implementarea de sisteme inteligente de

contorizare, urmirire si inegistrare a consumurilor energetice si instalarea unui

sistem de management integrat;



-dotdri;

-crearea de faciliteti pentru persoanele cu dizabilitdti;

-lucrdri specifice necesare obtinerii avizului ISU;

-lucrlri de inlocuire a tAmplSriei interioare (usi de acces si ferestre) la

demisolului corpurilor;

2.lndicator de realizare (de output)- aferent cledirii spitalului

Nivel specific al gazelor cu efect de serd (echivalent tone de CO2):

-valoare la inceputul implementdtii proiectului 543,03;

-valoare la finalul implementerii proiectului (de output) 2'10,65;

3.Consum anual de energie primare (kWh/an):

-valoarea la inceputul implementirii proiectului: 3.395.583,29;

-valoarea la finalul implementdrii proiectului (de output): 1.222.2O3,4O;

4.lndicator de proiect (suplimentar) aferent clddiril spitalului (de rezultat)

Consumul anual de energie final5 in clidirea publici (din surse

neregenerabile) (tep):

-valoare la inceputul implementdrii proiectului: 241,459;

-valoare la finalul implementdrii proiectului: 84,04;

5.lndicator de proiect (suplimentar) aferent clddirii spitalului (de realizare)

Consumul anual specific de energie primari (din surse neregenerabilie) (kwh/

mp/an) total:

-valoare la inceputul implementirii proiectului: 386,86;

-valoare la finalul implementirii proiectului: 139,25,

Din care: pentru incdlzire/ racire:

-valoare la inceputul implementerii proiectului: 309,01;

-valoare la finalul implementdrii proiectului: 79,55.

6.Consumul anual de energie primard din surse regenerabile (kWh/ an) total:

-valoare la lnceputul implementdrii proiectului: 0;

-valoare la finalul implementerii proiectului. 287.435,95,

Din care: pentru incdlzire/ ricire:

-valoare la inceputul implementerii proiectului: 0;

-valoare la finalul implementdrii proiectului:0,

Pentru preparare ap5 caldd de consum:

-valoare lainceptul implementdrii proiectului:0;

-valoare la finalul implementdrii proiectului: 287.435,95;

Electric.

-valoare la inceputul implementdrii proiectului:0;



-valoare lafinalul implementdrii proiectului:0.

7.Dupd implementarea mdsurilor propuse in Pachetul Maximal de Mdsuri,

energia propusd din surse regenerabile va atinge un nivel de 20.93% din total

consum de energie primard al clddirii reabilitate.

S.Reabilitarea gi modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturald si

ventilare mecanicdi

Reabilitarea si modernizarea instalaliei de iluminat;

Lucreri de management energetic integrat pentru cledire gi montarea de

echipamente pentru mesurarea consumurilor de energie din clddire pentru incdlzire

si apd;

Lucrdri lifturi si lucrdri conexe;

Lucrdri conexe aferente staliei hidrofor, respectiv:

-instalalii sanitare de stins incendiu- Sta(ia hidrofor si pompe incendiu;

-instalatii electrice statia hidrofor;

+eparafia terasei statia hidrofor;

-lucriri de renovare 9i igienizare la statia hidrofor.

3.Obiectul contractului

Obiectul contractului de prestdri servicii: verificarea documentatiei tehnico-

economice fazele PT+DTAC+DE+CS, precum si a dispoziliilor de santier ulterioare

pentru realizarea obiectivului de investilii: ,,cregterea eficienlei energetice a ctddirii
spitalului:,,Dr.Caius Tiberiu SpArchez", cod SM/S 2014+: 116653, contract de

finanlare nr.3431 din 01/11/2018.

in conformitate cu HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de

verifrcare Si expertizare tehnicd a execuliei lucrdrilor si a construcliilor, precum si

verificarea calitdtii lucrdrilor executate,

Att.1

(2)Verificarea Ei expeftizarea tehnicd a proiectelor, precum $i expeftizarea

tehnicd a execu(iei lucrdrilor gi a construcliilor in ceea ce privegte respectarea

reglementdrilor tehnice referitoare la cerinlele fundamentale prevdzute de Legea

nr.10/1995, republicatd, cu completdrile ulterioare, se efectueazd de cdtre speciatigti

cu activitate in construclii, atestati de Ministerul Dezvoltdrii Regionale si

Administratiei Publice. Verificarea execu,tiei lucrdrilor de construclii in ceea ce

priveste respectarea cerinlelor fundamentale prevdzute de Legea nr.10/1gg,,

republicatd, cu completdrile ulterioare, se efectueazd de cdtre speciatigti cu activitate

in construclii, autorizali de cdtre lnspectoratul de Stat in Constructii- l.S.C.



Att.2

in sensul prezentului regulament, expresiile de mai jos au urmdtoarele

semnifica{ii:

a)verificator de proiecte- specla/rst cu activitate in construclii atestat in unul

sau mai multe domenii/ subomenii de construc(ii qi specialitdti pentru instalatiile

aferente construc[iilor, care efectueazd verificarea proiectelor in ceea ce prive$te

respectarea reglementdrilor tehnice gi cerintelor fundamentale aplicabile prevdzute de

Att.3

Activitdtile prevdzute la aft.1 alin.(2) se efectueazd de cdtre specialigti cu

activitate in constructii, dupe cum urmeaze

a)verificator de proiect atestat, pentru activitdlile de verificare a proiectelor; ....

Att.4

(1)Pentru profesiile reglementate de verificator de proiect atestat $i expefi

tehnic atestat in Romdnia, Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Administratiei Publice

este autoritatea competentd in conformitate cu prevederile aft.3 alin.(3) coroborate cu

cele ale lit.A pct.8 din anexa nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoa$terea

diplomelor gi calificdrilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romdnia, cu

modificdrile Si completdrile ulterioare;,...

Este necesard verificarea documentatiei tehnico-econom ice fazele

PT+DTAC+DE+CS 9i dispozitiile de qantier ulterioare, prin personat specializat,

conform Ordin nr.226412018, pentru aprobarea Procedurii privind atestarea

verificatorilor de proiecte si expertilor tehnlci in constructie.

ad )

(1)Pentru profesia reglementada de verificator de proiecte gi, respectiv, cea

de expeft tehnic, Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Administraliei publice este

autoritatea competentd in conformitate cu prevederile aft.3 alin.(2) Si (4) din Legea

nr.200/2004 privind recunoagterea diplomelor 6i calificdrilor profesionale pentru

profesiile reglementate din Romdnia, cu modificdrile Si completdrile ulterioare,

coroborate cu prevederile lit.A pct.g si 10 din anexa nr.2 si lit.A pct.B din anexa nr.3

la acela$i act normativ.

4t1.3.

in sensul prezentei proceduri, atestarea tehnico-profesionald a specialistilor ca

verificatori de proiecte gi/ sau experli tehnici se face pe domenii/ subdomenii de

constructii gi pe specialitdti pentru instala[iile aferente constructiilor, corespunzdtor



cerintelor fundamentale prevdzute in Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,

republicatd...

Proiectul va fi verificat pentru urmdtoarele cerin{e fundamentale de calitate:

Cerinla A- Rezistenli mecanici si stabilitate;

Cerinta B- Securitate Ia incendiu;

Cerinta C- lgiene, senAtate si mediu ?nconjurdtor;

Cerin(a D- Siguranli gi accesibilitate in exploatare;

Cerin(a E- Proteclie impotriva zgomotului;

Cerinla F- Economie de energie si izolare termicd;

Cerinta G- Utilizare sustenabilS a resurselor naturale.

Conform Ordinului 226412019, la constructiile ce au categoria de importanla B,

verificarea este obligatorte la toate cerintele de calitate. Verificatorii trebuie si fie

atestati la:

A1- rezistente mecanicd si stabilitate pentru constructii cu structura de- 
rezistentA din beton, beton armat, zidSrie, lemn pentru constructii;

A2- rezistenle mecanice si stabilitate pentru constructii cu structura de

rezisten!5 din metal, lemn gi alte materiale compozit;

B1- sigurante in exploatare pentru constructii;

C- securitate la incendiu pentru constructii in totate domeniile, respectiv pentru

instalatii in toate specialitdtile;

D- igieni, sindtate si mediu inconjurdtor pentru toate domeniile;

E- economie de energie prin izolare termicd corespunzetoare constructiilor si

instala!iilor din constructii pentru toate domeniile;

F-protec!ie impotria zgomotului in contructii pentru toate domeniile;

le- instala(ii electrice;

ls- instalatii sanitare;

It- instalatii termice.

4.Natura serviciilor prestate constau in:

in cadrul procedurii de verificare a proiectului, verificatorul de proiecte va

analiza.

-completitudinea pieselor scrise Qi desenate ale proiectului;

-modul de indeplinire a criteriilor de satisfacere a cerintelor esentiale de

calitate;

-respectarea prevederilor reglementerilor tehnice aplicabile proiectului.



Verificatorul de proiecte va informa proiectantul gi beneficiarul cu privire la orice

neconformitate cu prevederile legale in vrgoare, a documentatiei supuse analizei.

Specialigtii verificatori de proiecte vor utiliza toate documentaliile puse la

dispozilie doar in scopul solicitat si cu pdstrarea confidentialititii.

Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificiri numai pentru cerintele gi

in specialitatile in care este atestat.

Verificatorul de proiecte atestat va semna gi va stampila pdrtile scrise si

desenate numai in condiliile in care documentalia transmisd de proiectant este

corespunzetoare din punct de vedere al cerin(elor stabilite in lege.

Verificatorul de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificdrilor sd

indeplineasc5 urmdtoarele atributii:

-verificd documentatia tehnice pentru oblinerea avizelor solicitate prin

certificatul de urbanism;

-verificd in cazul intervenliilor la construclii existente: documentatia de avizare a

lucrdrilor de interventii, proiectul pentru autorizarea executerii lucrdrilor $i proiectul

tehnic de execulie, respectiv piesele scrise din care fac parte, nelimitativ, memoriul

tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/

sau exploatare, programul de control al callt5tii executiei lucr5rilor de construclii $i piese

desenate, inclusiv detaliile de executie elaborate pe baza expertizei tehnice a

construcliilor existente si, dupe caz, a studiilor, auditului ori analizelor de spectalitate in

raport cu specificul investi!iei;

-verifici documentele tehnice intocmite pe parcursul execuliei |ucr6rilor, de

cetre proiectant;

-intocmegte, respectiv semneazd si stampileazd referatul de verlficare a

proiectului care cuprinde, printe altele, date qi informalii referitoare la respectarea/

nerespectarea,dupe caz, a reglementerilor tehnice gi asigurarea cerin(elor

fundamentale aplicabile;

-verifrcd, pentru toate tipurile de obiective de investilii si exprimd corespunzdtor

in referatul de verificare a proiectului, concordanla dintre solutia tehnici descrrsi in

memoriile tehnice pe specialitAti, tehnologia de executie propusd pentru realizarea

obiectivului de investilii qi caietele de sarcini corespunz5toare, concordanta reflectatd

inclusiv in listele de cantitd[i de lucrdri din proiectul tehnic de executie. Evaludrile

cantitdlilor de materiale de constructii, numdrul si tipul utilajelor si echipamentelor, al

fo(ei de muncd gi al manoperei, precum si transportul acestora sunt in
responsabilitatea proiectantului de specialitate qi vor fi integrate in devizul general

estimativ al proiectul prin grija gi responsabilitatea proiectantului general;



-semneaze gi stampileaza documentatiile verificate dacd acestea sunt

corespunzdtoare din punctul de vedere al cerintelor stabilite in lege.

S.Personal necesar

in conformitate cu regulamentul aprobat prin HG nr.925/1995, art.8,

in conformitate cu prevederile aft.13 atin.(1), coroborate cu aft.26 alin.(1) 9i
ai.30 din Legea nr.10/1995, republicatd, cu completdrile si modificdrile ulterioare,

potrivit domeniului/ domeniilor gi/ sau subdomeniului/ subdomeniilor de construc.tii gi/

sau specialitdti/ specialitdtilor pentru instalalii aferente construcliilor pentru care a

fost atestat, verificatorul de proiecte:

a)nu poate verifica, semna gi gtampila proiectul/ proiectele intocmite de el,

proiectul/ proiectele la a cdror colaborare a pafticipat sau proiectul/ proiectele pentru

care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat rapoftul de experTizd tehnicd;

b)rdspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce privelte asigurarea

nivelului de calitate a construcliei/ construcliilor pentru realizarea cerintelor

fundamentale aplicabile prevdzute in proiect, precum gi pentru concordanta clintre

solutia tehnicd descdsd in memoriile tehnice pe specialitdti, tehnologia de executie

propusd pentru realizarea obiectivului de investi(ii gi caietete de sarcini

corespunzdtoare, concordanta reflectatd inclusiv in listele de cantitdti de lucrdri din

proiectul tehnic de execulie;

c)efectueazd verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentatii

tehnice/ proiect numai pentru domeniul/ domeniile gi/ sau subdomeniul/ subdomeniile

de construclii gi/ sau specialitatea/ specialitdtile pentru instalaliile aferente

constructiilor, corespunzdtor cerintei/ cerinlelor fundamentale pentru care a fost atestat.

Prestatorul va furniza personalul corespunzdtor (din punct de vedere al

expertizer si a timpului alocat) in vederea realizdrii in final a serviciilor solicitate.

Numirul de personal pe care ofertantul il va considera necesar, va fi astfel

determinat incat sd poatd acoperi, in condilii optime, aceaste activitate: cel pulin 1

verificator de proiecte pentru domeniile menlionate, sau poate desemna verificatori

atestali pentru fiecare domentu de autorizare in parte.

Un verificator de proiecte poate cumula mai multe domenii de atestare.

Ofertantii trebuie si depund cerificatul/ certificatele de atestare qi legitimalial

legitimaliile vizate, pentru domeniul/ domeniile pentru care aplicS.

Toate referirile la diplome/ atestate etc., se vor citi cu mentiunea,,sau

echivalent".



6.Responsabilititile prestatorului

in confomitate cu prevederile Legii nr.10/'1995, republicatS, cu modificirile gi

completdrile ulterioare, investitorii au obligalia de a asigura verificarea proiectelor

tehnice (PT) prin specialisti verificatori atestati. Astfel, autoritatea contractantS, prin

intermediul contractului de servicii, urmAreste se asigure verificarea din punct oe

vedere tehnic gi calitativ, precum si certificarea conformitSlii cu prevederile legaie in

vigoare ale documentaliilor tehnice aferente investrtiei.

Verificatorul de proiecte va efectua verificarea numai pentru cerintele -
exigentele si in specialitdtile pentru care a fost atestat.

Verificatorul de proiecte va semna gi qtampila documentele scrise Si desenate

numai in cazul in care documentatia supusd verificdrii este corespunzitoare din

punct de vedere al cerintelor din prevederile legale.

Verificatorul de proiecte nu poate verifica proiectele intocmite de acesta sau

la a caror elaborare a participat.

Verificatorii de proiecte atestati rdspund in mod solidar cu proiectantul in ceea

ce priveste conformitatea cu legislatia in vigoare.

Verificatorul de proiecte atestat va informa proiectantul Qi autoritatea

contractantd cu privire la orice aspect de neconformitate cu prevederile legale in
vigoare a documentaliei supuse analizei sale.

Pe toatd perioada de derulare a contractului, prestatorul de servlcii va

respecta urmatoarele principii profesionale gi de performantd:

a.va demonstra autoritetii contractante ci de!ine competente profesionale

necesare asumerii calitdtii de prestator al serviciilor contractate;

b.prin semnarea contractului de servicii, prestatorul recunoaste atat importanta

serviciilor pe care trebuie sd le furnizeze, c6t gi constr6ngerile financiare, materiale,

de personal gi pe cele legate de termenele de realizare a proiectului;

c.va actiona pe baza standardelor profesionale, de competenld si de calitate

care vor asigura indeplinirea obiectivelor contractului la termen si in limita fondurilor

alocate,

d.va actiona pro-activ in ceea ce privegte indeplinirea obiectivelor contractului;

e.prestatorul va fi riispunzdtor pentru asigurarea tuturor dotarilor si

echipamentelor necesare personalului sdu implicat in desfesurarea activitdtilor, in

vederea atingerii obiectivelor contractului de servicii,

Obligatii gi rdspunderi ale verificatorilor de proiecte, conform prevederilor Legii

nr.'l 0/1 995, republicatd cu completerile si modificdrile ulterioare, privind calitatea in

constructii:



Art.24. Cheltuielile generate de efectuarea de lucrdri suplimentare fa(d de

documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare,

sunt supoftate de proiectanv proiectantul coordonator de proiect gi proiectanlii pe

specialitdli, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la

sesizarea justificatd a investitorului $i/ sau a beneficiarului in baza unui rapoft de

experizd tehnicd elaborat de un expeft tehnic atestat.

4t1.26-(1)Specialiltii verificatori de proiecte atestati rdspund in mod solidar cu

proiectantul in ceea ce prive$te asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor cerinlelor

proiectului.

Prestatorul rispunde in solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea

nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor esenliale ale proiectului, precum si tn ceea

ce privegte conformarea cu legislalia si reglementerile tehnice in vigoare la data

verificdrii documentatiei.

T.Raportare

Verificarea tehnici a proiectului se va materialrza in Referatul de verificare si

in semnarea si stampilarea documentatiilor tehnice ale proiectului, piese scrise si

desenate.

Referatul de verrficare al proiectului va fi intocmit conform prevederilor

indrumdtorului privind apticarea prevederitor Regutamentului de verificare gl

expeftizare tehnicd de calitate a proiectelor de execulie, a execuliei lucrdrilor gi a

construcliilor (Ordin MLPAT nr.77/N/1 996).

Prestatorul va furniza un referat de verificare a documentatiilor tehnice

(fazele PT+DTAC+DEE+CS) in termen de 10 zile de la data transmiterii

documentaliei sau de la data transmiterii tuturor completirilor/ modificdrilor/

clarificirilor solicitate de verificator.

Prestatorul va furniza aceste documente in 4 exemplare originale pe hartie si I
exempar format electronic.

Raportul va acoperi urmAtoarele aspecte:

-liste documente originale analizate- se vor mentiona titlul documentului,

elaboratorul, data elaborerii gi data aprobdrii;

-identificarea problemelor existente gi potenliale care rezultd din documenta(ia

verificate si care pot afecta implementarea proiectului;

-constatdrile verificatorului de proiecte- documentalia scrisS qi desenatd: grad

de completitudine, cu specificarea elementelor lipsd, dupi caz;

-concluzii gi recomanddri ale prestatorului privitoare la proiectul tehnic.



Atasat referatului de verificare a proiectului se vor livra beneficiarului toate

documentele originale analizate, stampilate si semnate de cdtre verificatorii de

proiect atestali, in condiliile legii.

Pe parcursul verificdrii proiectului tehnic, verificatorul de proiect va semnala

benefrciarului 9i proiectantului problemele identificate in documentatie, astfel incit in
cel mai scurt timp posibil, proiectantul se poata aduce modificirile/ completdrile

necesare la documentatia existenti.

Verificatorul de proiect va primi documentatia refdcutdl revizuitd de citre
proiectant in eel mai scun timp posibil, astfel incAt pAnd la realizarea raportului de

evaluare a proiectului tehnic, acesta sd respecte cerintele legale si raportul sd poati fi
livrat beneficiarului, qtampilat si semnat in condiliile legii.

Perioada de realizare a prestatiei: 10 zile (de la predarea documentatiei

tehnico-economice), si de 3 zile pentru dispoziliile de santier ulterioare.

Perioada de derulare a contractului pini Ia finalizarea lucrerilor de constructii

si montaj executate in baza documentaliei tehnice, cu posibilitatea de prelungire

automate, fer5 a fi necesar un acord de voin!5 expres din partea pdrtilor in acest

sens, in situatia depSsirii, din motive independente de culpa autoritdtii contractante, a

termenelor de realizare a lucrdrilor de constructii sau a altor termene din cuprrnsul

contractului, depdqire ce face necesard prestarea in continuare a serviciilor.

S.Valoarea estimate.

conform bugetului proiectului:

Buget- activitati si cheltuieli Deviz general
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9.Propunerea tehnici
Serviciile solicitate de autoritatea contractante sunt servicii de verificare proiect,

prin verificatori de proiecte atestali, pentru proiectul: ,,cregterea eficienlei
energetice a clddirii spitalului:,,Dr.Caius Tiberiu Sp1rchez,,, cod SMIS 2014+:

116653, contract de finanlare nr.3431 din 01/11/201A.

Propunerea tehnicd va fi intocmitad clar qi concis, respect6nd caietul de sarcrni

$i va contine urmitoarele:

-lista activitdtilor considerate a fi necesare pentru indeplinirea contractului;

-copiile documentelor privind domeniul/ domeniile pentru care sunt atestati in

vederea rcalizdtii verif icdrii documentatiei.

I 0.Propunerea financiard

Propunerea financiard va conline:

-formularul de oferti completat;

Ofertantul are obliga[ia de a prezenta pretul (fdrd TVA) in lei gi, TVA separat.

Pretul contractului remane ferm in lei (nu se actualizeaze, pe durata de

indeplinire a acestuia).

't l.Modalitili de plate

Plata serviciilor de verifrcare tehnici de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de execulie, privind : ,,CRE9TEREA EFtCtENTEt ENERGETTCE A CLiDtRil



SPITALULUI :,,DR.CAIIJS TIBERIIJ SPARCHEZ'" COd SM'S 2014+: 116653,

CONTRACT DE FINANTARE NR.S4S| DtN 01/11/2018, se va efectua astfer :

-80% din valoare la receptia documentatiei tehnico- economice verificate, gi

anume:

- documentalia pentru obtinere a avizelor, acordurilor si autorizatiilor

necesare in vederea oblinerii autorizatiei de construire si documenta[ra tehnicd
pentru autorizarea executdrii Iucrdrilor de construire (DTAC-PAC)- 20 %;

-documentatia tehnicd de organizare a execuliei lucrdrilor (pOE)- 20%,

- proiectul tehnic, caietele de sarcini, listele de cantitali pentru lucr5ri_

20%;

-detalii de executie- 20%

-20o/o din valoare la receptia la termrnarea lucrdrilor in cadrul obiectivului de

investi(ii: ,,CRE$TEREA EFtCtENTEt ENERGETTCE A CLADtRtt
SPITALULUI :,,DR.CAIUS TIBERIU SPARCHEZ", COd SM'S 2014+ : 116653,

CoNTRACT DE FTNANTARE NR.3431 DtN 01/11/2018.

Pe baza proceselor verbale de predare- primire, autoritatea contractanti va

intocmi un proces- verbal de recep{ie calitativd si cantitative semnat de autoritatea

contractante, in urma ciruia prestatorul ve emite factura pentru serviciile prestate.

Prestatorul va emite factura in functie de activitetile realizate gi acceptate de
autoritatea contractantS. Pe parcursul derulirii contractului, ofertantul devenit contractor
nu este indreptetit sd pretindi autoritelii contractante efectuarea de pleti in afara celor
aferente servicirlor prestate in cadrul contractului.

Pldlile se pot realiza numai in baza facturii acceptate de catre autoritatea

contractantd pentru serviciile prestate de cetre prestator gi numai pe baza tarifelor
stabilite in contractul incheiat intre pd(i.

l2.lmportant: Clauzal conditie suspensiva

Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este initiata sub
incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie
publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie,
semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea

cheltuielilor bugetare care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind achizitiile publice si HG nr.395/2016, cu modificarile si completarile
ulteroare, autoritatea contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul



declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi

asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. ln cazul in care,

indiferent de motiv, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractanta, dupa

primirea notificarii cu privire la nealocarea finantarii, isi rezerva dreptul de a anula

procedura de achizitie, in conditiile in care nu exista alta sursa de finantare, rn

conformitate cu prevederile art,212 alin.(1) lit.c) teza 2 din Legea nr.98/2016, cu

modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice, fiind imposibila

incheierea contractului de achizitie publica.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca autoritatea contractanta nu

poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii

de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca autoritatea contractanta a

fost notifrcata asupra existentei unui asemenea prejudiciu.

ofertantli din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de

mai susl clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele

prejudicii pe care le-ar putea suferii in situatia descrisa.

Nume si prenume functia Data Semnatura

verificat Raluca Popescu Sef birou- Manager

proiect

22.06.2020
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intocmit lustina Reit Sef serviciu-

responsabil tehnic

22.06.2020


