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SBCTIUNEA II . CAIBT DE SARCINI

PENTRU EL.ATBORAREA STUDIULUI DE F-EZABILITATE (INCLUSIV
AUDITUL ENERGETIC)_ AMENAJART] SEDIU ADMINISTRATIV DVBL

SECTOR 2 - ISOS. MORARTLOR NR. 6 (FOST'A prATA MORARTLOR)

l. Denumirea achizi{iei:

- Servicii de elaborare studio de fezabilitate (inclusiv audit energetic) pentru
investitii de utiltitate publica avAnd ca obiect "Amenajare Sediu Administrativ
Directia Venituri -Buget Local Sector 2 - $os. Morarilor nr. 6 (fosta Piafd Morarilor)
din Parter in P+1 - Cod CPV.

2. Obiectul achizi{iei:

Obiectul contractului de servicii, ce urrneaza a fi atribuit, constA in elaborarea
STUDIULUI DII FEZABILITATE (INCLUSTV AUDITUL ENERGETTC)
pentru realizarea obiectivului de investilii: " Amenajare Sediu Administrativ Directia
Venituri Buget Local Sector 2 - $os. Morarilor nr. 6 (fosta Piafa Morarilor) din
Parter in P+1, contpartimentare interioard cu ghiqee, sala de sedinle, birouri la parter,
respectiv stafiu Data Center, birouri etaj

Studiul de litate se va realiza in vederea etajdrii construcfiei existente,
cu regim de inalfi Parter, cu amplasamentul in $os. Morarilor nr. 6.

Studiul de l1 ilitate se va intocmi in conformitate cu prevederile Hotardrii
90712016 privind
economice afere

le de elaborare Ei confinutul cadru al documenta{iilor tehnico-
obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fondurile

publice Ei cu legislafiei, normativelor qi STAS-urilor in vigoare.
Lae documentaliei qi intocmirea tuturor documentelor, prestatorul

are obligatia de a aplica/respecta toate actele normative gi prescripliile tehnice in
vigoare, aplicabile specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De
asemenea prestatorul va aplica/respecta qi eventualele acte normative gi prescriplii
tehnice aplicabile, care intri in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului, dupd
caz,

a tehnicd va cuprinde:
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talii pentru oblinerea certificatului de urbanism, avizelor EiDocume
acorduri or specifice
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- Piese scrise:
-informafii generale privind obiectivul de investilii;
-situalia existentd qi necesitatearealizdrii obiectivului/proiectului de investilii;
-identificarea, propunerea qi prezentarea a minimum doui scenarii/opfiuni tehnico-
economice pentru rcalizarea obiectivului de investilii;
-analiza fi ecarui scpnariu/opliune technico-economici propus6;
-scenariul/opliunea technico-economicd optimd recomand6;
-documentalii certificat urbanism, avize gi acorduri conforme;
-implementarea investifiei;
-concluzii Ei recomanddri;

- Piese desenate:
-plan de amplasare in zorLa1'

-Plan de incadrare tn zona;
-Plan de situatie;
-Planuri generale, fafade gi secliuni caracterisitice de arhitecturd;
-Scheme de principiu pentru rezistenfd;
-scheme de principiu pentru instalalii: electrice, termice, sanitare, TVCI, instalafii
electrice antiefraclie, instalalii electrice de semnalizarc qi avertizare la incendiu,
instalalii automate de stingere a incendiilor;

Auditul energetic pentru Hala Metalicd din $os. Morarilor nr. 6 (actualdPia\a
Morarilor) se reatrizezd in vederea amenajdrii sediului administrativ al Direcfiei
Venituri Buget Local Sector 2 prin compartimentare interioard Ei supraetajarc cu un
nivel de P la P+lE.

Auditul ic se va rcaliza cu intocmire tuturor documentelor, se vor
normative gi prescripfiile tehnice in vigoare, aplicabileaplica/respecta actele

specificului iei.
Auditul ene: ic aferent construcliei prezentate va fr avizat de cdtre Auditor

Energetic pentru
Administrafiei Pu

lSdiri, autorizat de cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi

ice - prezentare certifcat de atestare qi legitim a[ie avizatd.

3.CAPACITATE,A TEHNICA STISAU PROFESIONALA A OFERTANTULUI

Pentru c,a C) sd fie declaratl admisibilS, ca cerin{e obligatorii, ofertantul
trebuie sd urmdtoarele:

- o lista cu principalele servicii de proiectare, studii de fezabilitate in domeniul
i, prestate in ultimii 3 ani care sd con{ind valorile, perioadele de

prestare Ei benefir:iarii, indiferent daci aceqtia din urmd sunt autorit6tri contractante
sau clienli priva{i. Prestdrile de servicii executate se vor confirma prin prezentarea
unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractantd sau
de cdtre clientul privat beneficiar.

- informalii referitoare la studiile, pregdtirea profesional6 gi calificarea
ale persoanelor responsabile pentrupersonalului de conducere, precum gi

indeplinirea contr;actului de servicii



4. PERIOADA DE ELABORARE A PROIECTULUI
4.1. Data de incepere

Termenul pentru inceperea indeplinirii obligaJiilor contractuale de cdtre
prestator (proiectant) va fi de cel mult 40 zile de la data semndrii contractului de
ambele p64i.

Prestatorul are obligalia de a fi prezent gi de a sus{ine in fala Comisiei
tehnico-economice din cadrul Prim[riei Sectorului 2 documentalia intocmitd gi iqi va
asuma rispunderea pentru soluliile propuse, pentru estimarea cantitililor de lucrdri qi
incadririle in categoriile de lucr6ri, precum gi pentru valorile estimate ale
investi!iilor.

Termenul de rezolvare a tuturor observaliilor Comisiei tehnico-economice din
cadrul Primdriei Sectorului 2 este de maxim 2 zile calendaristice de la suslinerea de
cdtre prestator in fala acestei comisii.

De asemenea, prestatorul are obligalia de a fi prezent qi de a susline
documentatia in godintele de avizare ale Comisiilor Consiliului Local, precum gi in
qedinta Consiliului local in care se va prezenta spre aprobare studiul de fezabilitate cu
indicatorii tehnico-economici aferenfi.

5. PREDAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE

Studiul de fezabilitate, inclusiv auditul energetic se predS beneficiarului, pe
suport de hdrtie in 3 (trei) exemplare originale, precum gi in format electronic.

Documentatiile pentru oblinerea avizelor qi acordurilor conform certificatelor
de urbanism se intocmesc: pe suport de hdrtie in 2 (doui ) exemplare originale gi un
exemplar pe suport electronic pentru fiecare avizator in parte.

Prestatorul va solicita gi obline in numele gi cu acceptul beneficiarului, toate
certificatele, avizele, acordurile qi orice alte documente necesare conform precizdrilor
de la pct.2 din prezentul caiet de sarcini.

Pe parcursul derulirii contractului de servicii corespondenta va fi in limba
romdn6. Documentele solicitate se vor redacta in limba romdn6. Toatd documentalia
aferentS, elaboratd sub orice formd, este qi va rdmdne in proprietateabeneficiarului in
timpul gi dupd finalizarea activitdlilor contractului pentru o perioadd de l0 ani.
Ofertantul nu poate folosi sau dispune de aceastl documentatie f6rd un acord scris
emis in prealabil do beneficiar.

6. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Prin asumarea studiului de fezabilitate tehnic6, prin soluliile propuse, ofertantul
igi asumi, pe l6ng6 cele de ordin profesional gi responsabilitatea bunei gestiondri a
resurselor financiare destinate de cdtre autoritatea contractantd pentru realizarea
serviciului.

Oferta va fi ftcut6 in lei, fer6 TVA qi va include toate costurile aferente
realizdrii documentatiei, deplas6ri, misuritori, demersuri pentru oblinerea de
certificatelavize /aeorduri, alte documente in numele beneficiarului cdt Ei alte costuri
posibile in legdturl cu realizarea obiectului contractului.



7. CRITERIUL ]DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Evaluarea ofertelor Ei ulterior atribuirea contractului de servicii se va face
respectAnd criteri.ul "preful cel mai scdzut", fbrd TVA. Va fi consideratd cAqtigdtoare
oferta cu preful cel mai scdzut.

8. DOCUMENTE ANEXATE:

Raport de expetizer tehnicd
Planuri
Breviar de calcul

Toate documentele precizate au stat la baza realizdrii constructiei existente, respectiv
Pia{a Agroalimentard Morarilor.
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