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SBCTIUNEA II

CATET DE SARCINI
pentru achizilia de servicii auxiliare tn domeniul achiziliilor publice pentru

ocordarea de asistenld in scopul organizdrii ;i aplicdrii cdt mai corecte a
procedurilor de achizilie publicd conform prevederilor legale aplicate in materie.

Prezentul caiet de sarcini conline principalele cerinle pe care trebuie sE le
indeplineascd serviciile ce urmeazd a se achiziliona qi conline indicalii privind regulile
debazd care trebuie respectate astfel inc6t potenlialii ofertanli si elaboreze propunerea
tehnicd qi financiarS corespunzdtor cerinlelor autoritdlii contractante, obiectivul
urmirit prin atribuirea acestui contract fiind acordarea de asistenli in scopul
organrzdrii qi aplicdrii c6t mai corecte a procedurilor de achizilie publicd conform
prevederilor legale aplicate in materie.

DENUMIREA CONTRACTULUI
Servicii auxiliare in domeniul achizi{iilor publice pentru achizi{ionarea
serviciilor privind organizarea procedurilor de achizifie de proiectare qi execu{ie
pentru obiectiv de investi{ii "Amenajare Sediu Administrativ Direc(ia Venituri
Buget Local Sector 2 - $os. Morarilor nr. 6".

1. INFORMATII GENERALE
1.1 Oportunitatea investi{iei

Achizilii necesare realizare obiectiv de investilii *Amenajare Sediu
Administrativ Direc{ia Venituri Buget Local Sector 2 - $os. Morarilor nr.
6":

Vuloarea estimatd Servicii privind organix,area Ei derularea procedurilor de
achizilie de proiectare qi execu(ie obiectiv de investilii "Amenojare Sediu
Administrutiv Direc(io Venituri Buget Local Sector 2 - $os. Morarilor nr. 6":
10084.03 leifdrd TVA

Nr. fLSl/5/$o3-a0



in vederea atribuirii contractelor mai sus men{ionate, autoritatea contractanti
dore;te si achizi{ioneze servicii auxiliare in domeniul achizi{iilor publice de la un
furnizor de servicii pentru achizi{ii care si acorde sprijinul necesar in procesul
de achizi{ii publice in vederea contractlrii.

In acest scop se vor contracta urm[toarele servicii:
1. Elaborarea Referatelor de necesitate
2. Estimarea valorii contractelor qi elaborarea notelor justificative
3. Elaborarea Strategiei de contractare
4. Elaborarea Caietelor de sarcini pentru atribuirea serviciilor de proiectare qi

execufie
5. Elaborarea notei justificative lrentru stabilirea factorilor de evaluare
6. Elaborarea proiectelor de contract
7. Elaborarea rapoartelor de specialitate pe parcursul evalu6rii ofertelor prin

cooptarea de experti in etapa <le evaluare a ofertelor
8. Acordarea de sprijin in vederea rdspunsurilor la clarificdri din partea ofertanlilor
9. Acordarea de sprijin in vederea emiterii rispunsurilor la solicitirile de clarificdri

venite din partea ANAP aferente documentaliilor de atribuire pentru situatiile ce
vizeaza factorii de evaluare si,/sau cerinlele privind personalul solicitat

lO.Emiterea punctelor de vedere in cazul contestaliilor in timpul procedurii de
atribuire

2. OBIECTIVE $I REZULTATE A$TEPTATE
2.lObiective specifice

Obiectivul specific al prezentului contract il reprezintl, prestarea serviciilor auxiliare
de consultanla in domeniul achiziliilor publice

2.2Rezulta te a qteptate
Documentaliile de atribuire aprobate de autoritatea contractantd pentru achizilia
s ervicii lor ne cesare r ealizdrii obiectivului propus
Suport acordat in procesul de achizilie, indiferent de tipul procedurii
Puncte de vedere aprobate de autoritatea contraclantd, (elaborate de Prestator in
cazul contestaliilor in timpul procedurii de atribuire)

s. onucATrrlE PRESTATORULUT
Personalul cheie solicitat in cadrul prezentului contract va fi compus dintr-un

manager proiect qi cel pulin doi consultanfi cu studii superioare, din care unul cu
studii juridice, care sd fi parcurs un program de formare profesionald in domeniul
achiziliilor publice (Expert achizilii publice sau echivalent) qi care a prestat cel pujin
un contract similar frnahzat, pentru servicii auxiliare de achizilii publice in
conformitate cu prevederile Legii 9812016 privind achiziliile publice Ei prevederile
HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie public[/acordului-cadru din Legea nr.
9812016 privind achiziliile publice.



Prestatorul va fi rdspunzitor pentru asigurarea tuturor dotdrilor qi echipamentelor
necesare personalului implicat in desfb;urarea activitSlilor, in vederea atingerii
obiectivului qi rezultatelor contractului de servicii.

Pe parcursul implement6rii, Prestatorul va monitoiza progresul proiectului Ei va
rdspunde prompt la solicit[rile Beneficiarului.

In perioada de derulare a contractului de servicii, Prestatorul va lua toate m6surile
necesare pentru evitarea situaliilor de conflict de interese in raport cu viitorii ofertan{i.

4. DESCRIEREA GENERALA A ACTIVITAIU PRESTATORULUI
) in cazul unei proceduri de licita{ie deschisi, activiti{ile prestatorului vor

consta in:
1. Elaborarea Referatelor de necesitate
2. Estimarea valorii contractelor gi elaborarea notelor justificative
3. Elaborarea Strategiei de contractare
4. Elaboratea Caietelor de sarcini pentru atribuirea serviciilor de

5.

6.
7.

execulie
Elaborarea notei justificative pentru stabilirea factorilor de evaluare
Elaborarea proiectelor de contract

proiectare qi

Elaborarea rapoartelor de specialitate pe parcursul evaludrii ofertelor prin
cooptarea de experti in etapa de evaluare a ofertelor

8. Acordarea de sprijin in vederea rdspunsurilor la clarificdri din parleaofertanlilor
9. Acordarea de sprijin in vederea emiterii rispunsurilor la solicitirile de clarificari

venite din partea ANAP aferente documentaliilor de atribuire pentru situatiile ce
vizeaza factorii de evaluare qi/sau cerin{ele privind personalul solicitat

lO.Emiterea punctelor de vedere in cazul contestaliilor in timpul procedurii de
atribuire

5. OBLIGATTILE BEI.IBFICIARULUI
Serviciu Achizilii Publice, Administrativ din cadrul DVBL Sector 2 prinpersonalul

desemnat Ya reprezenta interesele Beneficiarului in toate aspectele referitoare la
implementarca Proiectului de investilii, prelu6nd urmdtoarele responsabilitili:

F Controlul corespunzdtor al, documentelor prin inregistrarea, pastrarea Ei
arhivarea acestora, in scopul asigurdrii corespunzdtoare a unei piste de audit; 

:

F Aprobarea rapoartelor, livrabilelor qi punctelor de vedere emise de prestator
F Beneficiarul va pune la dispozilia Prestatorului documentele qi informafiile

necesare elabordrii documentafiilor de atribuire, preoum:
o Cererile de finanlare
o Bugetele aprobate
o Orice alte documente necesare pentru intocmirea documentaliilor de

atribuire



6. LOGISTICA SI PERIOADE DE TIMP
6. 1 Localizarea proiectului
Serviciile vor fi furnizate in Bucuregti, la sediul Direcliei Venituri Buget Local Sector
2 qila sediul Prestatorului.
6.2 Datu de tncepere ;i perioada de execulie
Data preconizati pentru incepere este 11.04.2018, iar perioada de execulie a
contractului va fi de aproximativ 8 (opt) luni incep6nd cu data semnirii contru.trlui
cu posibilitatea prelungirii cu acordul parlilor.

7. CERTNTE PRIVIND PERSONALUL
7.1 Cerinle de personul
Prestatorul va pune la disp ozilia Beneficiarului o echipd formatd din personal cu
competenfe 9i experienld dovedite, alcituitd din minim Z experti-cheie qi un
coordonator proiect, avAnd calificarea qi experienfa detaliate, dupd cum urmeazd:

F Manager proiect
- Diplomd de absolvire a studiilor superioare
- Experientd profesionald generalS in domeniul studiilor de minim 3 ani- Declaralie de disponibilitate
- Documente constatatoare pentru demonstarea experienlei similare, coordonarea

de contracte similare de servicii auxiliare de achizilii public e finalizate sau in
curs de finalizare insolite de procese verbale, r"ro-und6ri ale beneficiarilor.

F Expert achizifii publice
- Diplomd de absolvire a studiilor superioare
- Experienli profesionald general[ in domeniul studiilor de minim 3 ani- Certificat de formare profesionald in domeniul achiziliilor publice (cod COR

214946 Expert achrziyii publice sau echivalent)
- Declarafie de disponibilitate
- Documente constatatoare pentru demonstarea experienfei similare, contracte

similare de servicii auxiliare de achizifii publice finalizate sau in curs de
frnalizare insotite de procese verbale, recomanddri ale beneficiarilor.

) Expert juridic
- Diplomd de absolvire a studiilor superioare
- Experienld profesionalS generald in domeniul studiilor de minim 3 ani- Certificat de formare profesionali in domeniul achiziliilor publice (cod COR

214946 Expert achizilii publice sau echivalent)
- Declaralie de disponibilitate
- Documente constatatoare pentru demonstarea experien{ei similare, contracte

similare de servicii auxiliare de achizilii publice finalizate sau in curs de
finalizarc insolite de procese verbale, recomand[ri ale beneficiarilor.



Cerinlele referitoare la calificdrile ;i abilitSlile fiecdrui expert cheie sunt minime gi

obligatorii gi vor fi probate prin documente relevante, respectiv recomanddri, diplome,
certificate de calificare profesionalS, contracte anterioare care sd ateste implicare in
proiecte similare pe pozilii similare, ataqate pentru suslinerea CV-ului.

CV-ul trebuie sa fie suficient de detaliat astfel incAt si rezulte cel pulin indeplinirea
calificirilor qi experienlei profesionale solicitate fiecdrui expert.

Toli experlii trebuie sE cunoascd foarte bine qi sd respecte in totalitate condiliile
impuse prin legislalia in vigoare.
O persoand nu poate ocupa mai mult de o pozilie in acelaqi proiect.
in cazul tn care calificdrile ;i/sau abilitdyile experlilor propu;i nu corespund
csietului de surcini, oferta va Ji consideratd necorespunzdtoare qi Ofertantul va Ji
descalificat.

Limba oficiali de desfiqurare a achiziliilor publice este limba rom6n5, toli
membrii echipei prestatorului trebuie sd posede o bund cunoaqtere a limbii rom0ne.

Prestatorul va angaja personalul administrativ care este necesar echipei sale
(asistent manager proiect, gofer, contabil etc).

In angajarea gi desfbqurarea activitalii de cdtre personalul propus prestatorul va

line cont de prevederile legislajiei opozabile in vigoare relevante pentru proiect,
precum gi a prevederilor legale cu privire 1a respectarea principiilor egalitilii de qanse
qi nediscrimindrii, dezvoltdrii durabile qi tehnologia informaliei.

Experfii solicitali prin documenta{ie reprezintd o cerinld minim6. ln cadrul
ofertei sale, Prestatorul va putea completa componenla echipei sale (respect6nd in
orice caz cerinlele minime enunlate) conform experienlei qi planului sdu de realizare a

obiectivelor gi rezultatelor stabilite in prezentul caiet de sarcini.
Prestatorul trebuie sd facd dovada detinerii unei certificiri in baza ISO

9001/2008.

7.2, Descriereu sarcinilor experlior
Sarcinile qi responsabilitdlile exper[ilor principali constau in:

F Manager proiect
Coordoneazd activitatea echipei de expe(i
Sprijini beneficiarul in procesul de achizilii
intocmeste rapoartele prev6zute in acest caiet de sarcini
Monitorizeazd implementarea contractului qi atingerea rezultatelor
aEteptate

F Expert achizilii publice
Suport procedural in activitatea de achizitii conform pct. 3 Ei pct.4 din
prezentul Caiet de sarcini
Contribulie la livrabilele proiectului din punct de vedere al legislaliei
achiziliilor publice
intocmirea de puncte de vedere, in domeniul sdu de competenld
Suport de naturd tehnicd in probleme/situalii ce vizeazd aspecte legate de



aplicarea legislaliei de achizilii
) Expertjuridic

intocmirea de puncte de vedere in cazul contestaliilor impreun6 cu
expertul achizilii publ ice
Sprijind din punct de vedere juridic emiterea rSspunsurilor la clarificdri gi
emiterea solicitirilor de clarificdri precum qi elaborarea modelului de
contract
Verificd din punct de vedere juridic documentalia intocmitd

8. RAPORTARI $I RECEPTIE SERVICI
Principalele documente care trebuie redactate qi prezentate de cdtre prestator sunt
detaliate in cadrul Capitoului 3 al prezentului Caiet de Sarcini.

F Raportul de activitate lunar
Prestatorul va intocmi qi depune la sediul Beneficiarului cdte un Raport lunar de
uctivitate ce va conline descrierea tuturor activitdlilor prestate in perioada de
raportare, principalele constatdri privind situalia existent6, problemele critice
identificate qi mdsurile principale pentru rezolvarea acestora, programul de activitate
al Prestatorului, lista livrabilelor elaborate, resursele umane impliiate si consumul de
zile al experlilor, pontajele expe(ilor Ei ya prezenta rezultitele oblinute p6ni la
momentul respectiv in cadrul fiec6rei activitdli Ei va ft avizatde c6tre beneficiai.

In termen de 5 zile de la primirea rapoartelor, beneficiarul, va informa
prestatorul asupra eventualelor observalii qi comentarii. Prestatorul va analiza
observafiile primite qi le va integra in variant a finald a rapoartelor, ce va fi aprobat6 de
beneficiar in termen de 5 zile de la transmitere.

Rapoartele lunare se vor preda cel t6rziu in a zeceazi lucrdtoare din fiecare lund de
implementare, pentru activitatea lunii anterioare.

F Raport de activitate final
Prestatorul va intocmi qi depune la sediul beneficiarului un Raport de activitste final
ce va confine descrierea implementirii proiectului, gradul de indeplinire al ceririlelor
caietului de sarcini, al obiectivelor, rezurtatele oblinute.
Prestatorul va emite o variant[ preliminard a Raportului de activitate final cu 15 zile
inainte de finalizarea contractului urm6nd ca versiunea finald si fie aprobatd de
autoritatea contractanti in 5 zile de la frnalizarea implementdrii.

F Recep{ia;i plata serviciilor
Recepfia serviciilor se va face in baza Raportului de activitate final qi a procesului
Verbal de Receplie finald.
Plata serviciilor se va face in baza Rapoartelor de activitate lunare aprobate de
beneficiar gi a Proceselor verbale de receplie intermediare semnate frrd obiecliuni.



9. TIPUL PROCEDURII
Achizilie directd

10. BUGETUL PROIECTULUI
Bugetul aferent pentru serviciile de achizilii publice pentru achizilionarea

serviciilor este urmdtorul:
Servicii privind organizarea ;i derularea procedurilor de achizilie de
proiectare Si execulie obiectiv de investilii "Amenajare Sediu Admin'istrativ
Direclia Venituri Buget Local Sector 2 - $os. Morqrilor nr. 6"; 10084.03 lei
fird TVA

11. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI TBHNICB
Oferta tehnicd va conline o descriere cAt mai detaliatd a modului in care vor fi

prestate serviciile pentru fiecare dintre tipurile de proceduri de la pct. 3 qi pct.4 din
prezentul Caiet de sarcini pentru demonstrarea oorespondenlei cu ceiinlele caietului de
sarcini.

Oferta tehnicd va conline un plan din care sE rezulte perioade de prestare,
principalele activitd{i, expe(ii responsabili pentru realizarea activitdlilor qi
documentele care trebuie realizate pe parcursul derularii procedurilor de la pct. 3 qi
pct.4 pentru fiecare proiect in parte.

12. MODUL DB PREZENTARE AL OFERTEI FINANCIARE
in elaborarea Ofertei financiare Prestatorul va avea in vedere toate cheltuielile

legate de prestarea serviciului, incluz6nd cheltuielile cu onorariile experfilor,
cheltuielile cu deplasdrile la sediul beneficiarului pentru participarea la int6lniriie de
lucru etc.

Oferta financiard va fi elaboratd in
sarcini.

Director Executiv Adjunct,
Anton Steiner

cu cerin{ele prezentului caiet de

intocmit
$ef Serviciu Achizifii Publice, Adm.

Lucian Mirroi6
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