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CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si
prezentatea ofeftei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de
catre fiecare oI'ertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini rcprezinta descrierea obiectiva a serviciilor necesare
autoritatii contractante.

DATE GENERALE:

Obiectivul ce necesitl consultanfi tehnici pentru achizitia publicl lucriri
construcfii

- Amenajarre sediu administrativ Directia Venituri Buget Local Sector 2

ZONA DE AN{PLASAMENT:
Sediul administrativ Directia Venituri Buget Local se situeaza in Sect orul 2 al

Municipiul Bur:uresti, str.Morarilor nr.6.

Situafia Existenti
Sediu administrativ DVBL - Morarilor Funcliunea: Piala agroalimentara
Dimensiunile n:raxime ale construcliei: 67.32 mx23.65 m
Regim de inaltime: P

H streagind:3.45 m si 5.45 m (fata de cota 0,00)
H coama : 7.0() m
Suprafala consl.ruita - Sc: 1325.75 mp
Suprafala construita desfrqurata - Sdc : 1325.7 5 mp
P.O.T existent ,= 34.660/o C.U.T. existent :0.34
Alimentarea cu apa se va face din sistemul public.
Apele uzate se vor evacua in sistemul public de canalizare.
Parcarea autoturismelor se face in incinta terenului.
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Deseurile menajere se evacueazd, pe categorii, in 2 pubele de plastic, amplasate pe o
platforma de beton prevdzuta cu apa curenta si gura de scurgere.

Construc{ia se incadreaza la CATEGORIA ,,C" DE IMPORTANTA (conform HGR
nr. 76611997) si la CLASA ,d IlI-a" DE IMPORTANTA (conform Normativului
Pr00/2006).

CERTNTE

Atribuirea contractului de servicii de Consultan{i Tehnicl in scopul elaborlrii
documenta{iei de atribuire gi apliclrii procedurilor de atribuire a contractelor de
achizifie publici

ActivitSlile principale in cadrul proiectului, relevante pentru prezentul contract sunt:
- Auditul proiectului;
- Organizarea procedurilor de achizilie a execuliei lucrdrilor de construclie
- Organizarca procedurilor de achrzilie publicd avAnd ca subactivitate

,,Organizarea procedurilor de achizilie a serviciilor de consultanld qi dirigenlie
de qantier pe parcursul execuliei lucrdrilor";

- OrganLzarea procedurilor de achizilie publicd servicii de asisten{d tehnicd din
parlea proiectantului pe parcursul execuliei

I. DESCRIEFTEA CONTRACTULUI

A. Obiect:

Servicii de consultanla in scopul elabor[rii documentaliei de atribuire gi aplicdrii
procedurilor de atribuire a contractelor de achrzilie publicd pentru proiectul
''AMENAJA]RE SEDTU ADMINTSTRATIV . DIRECTIA VENITURT BUGET
LOCAL SECTOR 2''

Procedurile si contractele de achizitie publicd pentru care se va acorda consultantd
sunt urmdtoarele:

1) Servicii de audit pentru proiectul "AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV -

DIRECTIA VENITT]zu BUGET LOCAL SECTOR 2";

2) Organizarea procedurilor de achizilie publicd a execuliei lucrSrilor de construc{ie in
cadrul proiectului "AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV - DIRECTIA
VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2".



3) Organizarea procedurilor de achizitrte public6 pentru servicii de consultan!5 qi

dirigen{ie de gantier pentru execulia lucrdrilor din cadrul proiectului "AMENAJARE
SEDIU ADMINISTRATIV - DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2";

4) Organizarea procedurilor de achizitrie publica pentru servicii de asistenld tehnic5
din partea proiectantului, pe parcursul execuliei lucrdrilor in cadrul proiectului
''AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV - DIRECTIA VENITURI BUGET
LOCAL SECTOR 2"

Prestatorul / Consultantul, in inlelesul prezentului caiet de sarcini, este termenul
ce defineqte un operator economic individual sau un grup de operatori economici care
participd la prezenta procedurd in asociere sau colaborare, avdnd desemnat din r6ndul
lor un lider al grupului.

Misiunea Prestatorului va fi de a asigura consultanld Autoritilii Contractante pe
tot parcursul desfrqurbrii procedurilor de atribuire, in scopul garantdrii conformit[1ii
acestora cu reglementdrile legale, precum qi in scopul fundamentdrii atribuirii
contractelor de achizilie. Prestatorul va mobiliza resursele umane gi materiale necesare
pentru a executa intocmai serviciile solicitate gi pentru a asigura derularea rapidi qi
eficientd a procesului de atribuire.

Prestatorul va trebui sd analizeze gi sd cunoascd urmdtoarele acte normative:
- Legea nr.9812016 privind achiziliile publice consolidata si completatd,
- Legea privind calitatea in construclii;
- Legea finanfr:lor publice Locale;
-Toate instrucliunile emise de AMPOR pentru reglementarea aspectelor procedurale
in gestiunea proiectelor finanlate prin Programul Operalional Regional;
- Orice alte acte normative cu incidenld asupra celor 4 contracte care fac obiectul
prezentului caiet de sarcini.

B. Servicii solicitate:
1. Etapa 1: .Elaborarea documentaliei de atribuire pentru contractul de achizilie
publicd se compune din :

1.1 Caiete de rsarcini, pentru achizilia publica : servicii de audit, execulia lucririlor de
construclii, servicii de consultanld qi dirigenlie de qantier qi a servicii de asistenld
tehnicd din partea proiectantului pe parcursul execuliei lucrdrilor ;

1.2 Instrucliurri pentru ofertanli pe baza caietului de sarcini existent pentru achizilia
publicd a lucriirilor de execulie;
1.3 Formulare qi Note justificative pentru toate cele 4 proceduri;
1.4 Clauze contractuale av6nd ca obiect serviciile prevdzute la lit.A.
L5 Instrucliurri privind completarea figelor de date care se regdsesc pe site-ul e-
licitalie.ro, pentru toate cele 4 proceduri.

2.Etapa 2: Consultantdin scopul aplicdrii procedurilor de atribuire a celor 4 contracte
de achizilie puLblicd



2.1 . Asistenl6 lin elaborarea anunlurilor gi invitaliei de participare;
2.2. RSspuns lra solicitSrile de clarificdri din partea operatorilor economici pentru toate
cele 4 proceduri de atribuire gi consultanla in formularea posibilelor ,,punctelor de
vedere" solicitate de Consiliul Nalional de Solulionare a Contesta{iilor.
2.3. Parttcipare gi asisten|d la toate etapele procedurii de atribuire (in calitate de
expe(i cooptatri);
2.4. Analiza propunerilor tehnice qi financiare depuse de ofertanli, din perspectiva
indeplinirii cerinlelor impuse de Autoritatea ContractantS, precum $i din punct de
vedere al caliti4ii qi oportunitSlii acestora; ^
2.5.Participarea Prestatorului, prin intermediul expe(ilor cooptali, in cadrul Comisiei
de evaluare desemnatd de Autoritatea Contractantd;
2.6. Rapoarle de specialitate, ca expe(i cooptali in comisiile de licitalie;
2.7. Consultan{d in solulionarea eventualelor contestalii depuse pe tot parcursul
procedurilor de atribuire.
2.8. Asisten!5 La elaborarea contractelor pentru servicii de audit,^ servicii de
supraveghere a execuliei Lucrdrilor, servicii de asistenld tehnicd din parlea
proiectantului pe parcursul execuliei lucririlor gi a contractului de execulie lucrdri.
2.9. Elaborarea altor documente relevante pentru eventuale proceduri de constatare
nereguli in derularea procedurilor de achizilie.

C. Natura qi nnodalitatea de prestare a seryiciilor:
Echipa de experli propusd de prestator va indeplini urm5.toarele categorii de servicii:
. in 5 zile de la data la care Autoritatea Contractantd a pus la dispozilia Prestatorului
documentele tehnice necesare pentru intocmirea documentaliei de atribuire, acesta va
elabora gi transmite autoritSlii contractante un calendar detaliat al celor 4 proceduri de
achizilie public6;
. Va intocmi <locumentaliile de atribuire a contractelor, Jindnd cont de observaliile,
recomanddrile gi solicitdrile frcute de Autoritatea Contractantd; perioada de realizare a
acestei obligalii nu va depdqi 20 zile de la semnarea contractului cu prestatorul;
documentaliile vor fi predate autoritdtii contractante in format scris qi electronic;
' Echipa de e>rperfii va participa la Comisiile de evaluare numite pentru fiecare din
cele 4 proceduri de achizifie public6, in calitate de experli cooptali, indeplinind toate
obligaliile gi responsabilitalile atribuite de legislalia in materia achiziliilor publice .

Expe(ii cooptali vor participa, impreund cu ceilalli membri ai Comisiei de evaluare, la
qedinla de deschidere a ofertelor;
' ExperJii cooptali vor verifica propunerile tehnice prezentate de ofertanli, din punct
de vedere al modului in care acestea corespund cerinlelor din caietul de sarcini,
precum qi in conformitate cu factorii de evaluare stabilili, qi vor intocmi raportul de
spec i alitate, le gi slali a in mate ria achizi[i i I or publ i ce ;
. La etapa de evaluare financiarS, exper(ii cooptali vor verifica propunerile financiare
din punct de vedere al incadrdrii in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractelor de achizilre public6, din punct de vedere al indeplinirii
criteriilor prevdzute pentru stabilirea ofertei cAgtigitoare, avdnd in vedere toate



dispoziliile relevante ale legislalia in materia achiziliilor publice, cu modific[rile qi

completdrile r"rlterioare; expe4ii vor elabora o analizd, detaliatd a ofertelor financiare
depuse gi vor formula observalii gi recomandbri, in scopul stabilirii ofertei
c6gtigdtoare;
. in urma evaludrii propunerilor tehnice gi ofertelor financiare in conformitate cu
regulile qi procedurile prevdzule de legislalia in materia achiziliilor publice, expe(ii
coopta{i vor elabora o recomandare argumentatd din punct de vedere tehnic qi

financiar cu privire la atribuirea contractelor de achizilie public6;
. La sf6rgitul fiecdrei etape importante a procesului de evaluare, echipa de expe(i
cooptali va participa la int6lniri formale ale Comisiei de evaluare, in cadrul cdrora
acegtia vor prezenta qi argumenta constatdrile qi concluziile lor;

. Expe(ii cooptali vor acorda sprijin Autoritdlii Contractante in solulionarea
eventualelor c,ontestalii depuse in cadrul procedurilor de atribuire qi vor participa la
elaborarea punctele de vedere la eventualele contestalii depuse;
. Expe(ii coopta{i vor asigura, impreund cu to{i membrii Comisiei de evaluare,
pregStirea irrtregii corespondenle. cu ofertanlii pe durata procesului de evaluare
(corespondenla de clarificare, documentele de evaluare qi toate celelalte documente
solicitate in cursul procesului de evaluare);
. Echipa de exper[i cooptali va indeplini orice alte insircindri din partea AutoritSlii
Contractante av6nd ca obiect procedurile de achizilie publicb men{ionate.

D. Durata contractului:
Durata estimati de desf6qurare a activit5lilor care fac obiectul prezentei proceduri este
de 4 luni de la data prevdzutd pentru inceperea serviciilor in Ordinul de incepere.
Durata se va putea prelungi pAnS la finalizarea oricdror litigii av6nd ca obiect
procedurile de achizitrie, respectiv p6ni la semnarea contractelor previzute la punctul
A.

E. Loca{ia prestirii serviciilor:
Localia principali la care vor fi oferite serviciile este sediul Autoritdlii Contractante,
cAt qi la sediull Prestatorului. Prestaliile care nu necesitd prezen[a echipei de specialiqti
la sediul autoritdlii contractante (elaborarea documentaliei de atribuire, pregdtirea
analizelor solicitate de autoritatea contractant5, elaborarea contractelor de lucrdri qi

servicii, elaborarea punctelor de vedere pentru eventuale contestalii) vor fi indeplinite
la sediul prestatorului.
Autoritatea C,ontractantd va desemna o persoand de contact, care sd asigure legdtura
permanentd in,tre echipa de proiect desemnati de Autoritatea Contractanti qi echipa de
specialigti. Comunicirile se vor realizain scris, prin e-mail qi telefon.

F. Preciziri suplimentare referitoare la prestarea serviciilor:



Expe(ii cooptali vor semna o declaralie de confiden{ialitate qi impa(i alitate,prin care
se angajeazd, sd, pdstreze confidenlialitatea cu privire la intregul proces de atribuire qi
sd aclioneze impartial.

Fxpe(ilor cooptali li se interzice sd ridice documente din oferte sau copii ale acestora
In vederea indeplinirii obligaliilor stabilite prin prezentul caiet de sarcini care nu pot fi
executate dec,At la sediul autoritelii contractante, expe(ii cooptali vor fi dotali cu
echipamente I'f corespunzdtoare.

G. Limba utilizatd in derularea contractului
Limba utilizatd, in cadrul activitdlilor pe care le va desfEqura Prestatorul este limba
rornAn6. Toate documentele elaborate de acesta vor fi redactate in limba rom6nd.

1. Consultanrfl tehnicl
o Intocmirea. rispunsurilor la solicitdrile de clarificdri

contractului de lucrdri in termenul legal prevdzut de
achiziliile publice;

o Verificarea conformitSlii ofertelor cu cerinlele din caietul de sarcini privind
atribuirea contractului de lucrdri - verificarea ofertelor qi a devizelor aferente in
termenul legal prevdzut de legislafia in vigoare privind achiziliile publice

o verificarea conformitatii tehnologiei efectiv aplicata in executarea lucrarilor cu
situatiile lunare.

o fundamentarea necesitatii unor eventuale lucrari suplimentare care conduc la
incheierea de acte aditionale pe baza constatdrilor din teren qi a documentaliilor
puse la dispozilie de constructor qi proiectant.

o urmaregte respectarea cerinlelor reglementate legal si tehnic privind atestarea si
controlul calit6lii inclusiv utihzarea de produse noi;

o urmSreste aplicarea corecliilor referitoare la eventualele neconformitdli ale
proiectului fata de situalia din teren pe baza dispoziliilor semnate de proie ctant;

o participd leL inspectiile din teren la toate solicitarile benefiarului
o urmdreqte implementarea si mentinerea conformitSlii lucrdrilor executate cu

cerintele referitoare la calitate, inclusiv a materialelor folosite la executarea
lucrdrilor;

o va asiguLra asistenld beneficiarului privind planificarea pldtilor cdtre executant
pebaza graficului de egalonare a lucrarilor intocmit de catre constructor

Prezentarea unui Raport lunar care si cuprindl :

- Expe(ii cooptali vor acorda sprijin Autoritdlii Contractante in solulionarea
eventualelor contesta{ii depuse in cadrul procedurilor de atribuire qi vor participa
la elaborilrea punctele de vedere la eventualele contestalii depuse;

- Expe(ii cooptali vor asigura, impreund cu toli membrii Comisiei de evaluare,
pregdtirea intregii coresponden{e. cu ofertanlii pe durata procesului de evaluare
(corespondenla de clarificare, documentele de evaluare gi toate celelalte
documente solicitate in cursul procesului de evaluare);

in procedura de atribuire a
legislafia in vigoare privind



Echipa de expe(i coopta{i va indeplini orice alte insSrcindri din partea
Autoritilii Contractante avAnd ca obiect procedurile de achizilie p.rUti"a
men{ionate.

' o scurtd informare la zi privind descrierea tehnic6, cu explicarea
motivelor modificdrilor semnificative fa{6 de scopul inilial;
o informare la zi cu privire la dala finalizdrii fiecdreia dintre
componentele principale ale proiectului, cu explicarea motivelor oricdrei
posibile intdrzieri
t informare la zi cu privire la costul proiectului, cu explicarea motivelor
oricdror posibile majordri ale costurilor fa16 de costul bugetat inilial;
o o descriere a oricSrui aspect major cu impact asupra mediului;
o orice aspect semnificativ care a intervenit qi orice risc semnificativ care

^ poate afecta exploatarea proiectului;
Intocmirea unui Raport final care si cuprindi:

- o scurta descriere a caracteristicilor tehnice ale proiectului finalizat, cu
explicarea motivelor oricdrei modificdri semnificative

- data finalizdrli fiecdreia dintre componentele principale ale proiectului, cu
exp licarea motivelor oricdrei pos ibil e irtdrzieri;

- costul final al proiectului, cu explicarea motivelor oricdror posibile majordri ale
costurilor fa\d de costul bugetat inilial;

- o descriere a oricdrui aspect major cu impact asupra mediului;
- orice asprect semnificativ care a intervenit gi orice risc semnificativ care poate

afecta expl oatarea proiectului ;

ALTE CONDITII
Pentru asisten{a tehnicl solicitati prin prezentul caiet de arcini se va avea in
vedere in principal proiectul tehnic existent precum si avizele ce au fost obtinute
in baza acesturia.

BUGETUL P]ROIECTULUI
Bugetul aferent pentru serviciile de consultan{i pentru achizitionarea serviciilor

este urmdtorul:
Serticii privind organizarea ;i derularea procedurilor de achizilie pentru
obiectiv de investilii "Amenajare Sediu Administrativ Direclia Venituri Buget
Local Sector 2 - $os. Morarilor nr. 6"; 34\67lei/drd TVA

MODUL DE ]PREZENTARE AL OFERTEI TEHNICE
Oferta tehnic[ va conline o descriere cdt mai detaliatd, a modului in care vor fi

prestate serviciLile pentru fiecare dintre tipurile de proceduri de la pct B din prezentul
Caiet de sarcini pentru demonstrarea corespondenlei cu cerinfele caietului de sarcini.

Oferta tehnici va contine un plan din care sd rezulte perioade de prestare,



principalele activit5li, expe(ii responsabili pentru realizarea activitdlilor si
documentele care trebuie realizate pe parcursul derulSrii procedurilor de la pct. B
pentru fiecare proiect in parte.

MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI FINANCIARE
in elaborarea Ofertei financiare Prestatorul va avea in vedere toate cheltuielile

legate de prestarea serviciului, incluzdnd cheltuielile cu onorariile exper{ilor,
cheltuielile cu deplasdrile la sediul beneficiarului pentru participarea la intdlnirile de
lucru etc.

Oferta financiard va fi elaboratdin conformitate cu cerintele prezentului caiet de
sarcini.

Director utiv,
CristianAta asie Du(u

intocmit

Director Exer:utiv Adj unct,
Anton liteiner

$ef Serviciu Achizifii Pyblice, Adm.
r""iuffioi"
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