CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CONTRACTULUI: INTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU
OBIECTIVUL “EXTINDERE LICEU TEORETIC, AMENAJARE INCINTA BAZA SPORTIVA,
ALEI SI CAI DE ACCES”, cod CPV:71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta,
analize (Rev.2)

2. VALOAREA ESTIMATA FARA TVA: 125.000,00 lei
3. CONDIŢII OBLIGATORII
Operatorul economic are obligatia de a face dovada ca are dreptul legal de a executa contractul
care face obiectul prezentului caiet de sarcini. Se va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului (copie lizibila conform cu originalul) din care sa reiasa obiectul de activitate.

4. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI
Studiul de fezabilitate va respecta continutul cadru din HG nr. 907/ 29 noiembrie 2016 privind
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
La elaborarea documentaţiei şi întocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligaţia de a
aplica/respecta toate actele normative şi prescripţiile tehnice în vigoare, aplicabile specificului
contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea prestatorul va aplica/respecta şi
eventualele acte normative şi prescripţii tehnice aplicabile, care intră în vigoare pe parcursul
îndeplinirii contractului, după caz.
Durata contractului este de 30 zile de la semnarea acestuia de catre ambele parti. Prestatorul
are obligaţia de a-şi asuma răspunderea pentru soluţia proiectata, pentru estimarea cantităţilor de
lucrări şi încadrările în categoriile de lucrări, precum şi pentru valoarea estimata a investiţiei.
Termenul de rezolvare a tuturor observaţiilor beneficiarului este de maxim 5 zile de la
momentul in care i-au fost comunicate. Daca i se solicita, prestatorul are obligaţia de a fi prezent şi de
a susţine documentaţia în şedinţele de avizare ale Comisiilor Consiliului Local, precum şi în şedinţa
Consiliului local în care se va prezenta spre aprobare Studiul de Fezabilitate cu indicatorii tehnicoeconomici aferenţi.

5. CONDIŢII DE PREŢ
Preţul contractului va fi exprimat în lei, fără TVA. Pe perioada de derulare a contractului,
preţul nu se va actualiza.

6. CONDIŢII DE ÎNCEPERE ŞI EXECUŢIE A CONTRACTULUI
Executarea contractului va începe numai după constituirea garantiei de buna executie,
respectiv 5% din valoarea fara TVA, a contractului de servicii.

7. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA
Documentaţia de proiectare va fi predata beneficiarului, pe suport de hârtie în trei exemplare
originale şi unul în format electronic. Odata cu receptionarea si plata documentatiei, prestatorul
cedeaza dreptul sau de autor in favoarea autoritatii contractante, fara a mai emite nici un fel de
pretentii legate de aceasta și fara a pretinde exclusivitate in atribuirea contractelor pentru realizarea
fazelor Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii de Executie.
Plata se va realiza esalonat, astfel:
 Transa 1, respectiv 25.000,00 lei, inclusiv TVA, se va achita in termen de maxim 30 zile de la
predarea documentatiei care constituie obiectul prezentului contract.
 Transa 2, respectiv diferenta pana la concurenta valorii ofertate, se va achita in termen de
maxim 30 zile de la data primirii notificarii prin care se instiinteaza Beneficiarul cu privire la
aprobarea Proiectului de finantare de catre Autoritatea finantatoare
Facturarea se va face in ziua imediat urmatoare a semnarii procesului verbal de predare primire
a documentatiei specifice fiecarei etape, mentionate anterior.

8. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
a) Oferta tehnică – se prezintă pe scurt soluţia tehnică abordată
b) Oferta financiara – se va completa Formularul 1 cu prețul in lei, fără TVA, oferta prezentată fiind
valabilă pe o perioada de 30 zile de la termenul limită de primire a ofertei.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
Va fi considerată câștigătoare oferta cu prețul cel mai scăzut.

