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Servfcii de proiectare (Proiect tehnic, Detalii de executie, documentatii necesare pentru obtin

acorduf lor, avtzelor st autorizatiilor aferente obiectivului de investitii , Verificare tehnica si As

l:n:::,lnp.artea proiectantului pe durata executiei lucrarilor) si executie lucrari pentru
protecf ]:r;RENovAREDISPEN.*18"#YIf *f irr^"JnTrcuECHrpAMENrMED

Caieful de sarcini face parte integranta din docum entatia de atribuire pentru elaborarea si
ptezenta ea oferlei si constituie ansamblul cerintelor pebaza carora se elaboreaza de fiecare ofenanr
propunefea tehnica.

Caietul de sarcini constituie in mod obligatoriu specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi
considerate a fi minimale. In acest sens orice oferta care se abate de la prevederile Caietului de sarcini
va fi luata in considerare dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui
nivel calfltativ superior celui prevazutin Caieful de sarcini, ofeftarea de servicii/lucrari cu caracteristici
tehnice inferioare celor prevazute in caietul de saricini atrage neconformitateaofertei.

Surse de finantare:PNDL

3000 lei

Valoarea estimata a contractului:
Valoarea totala estimata a contractului este de 792.840lei fara TVA.
Din carei

- locumentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avize, acorduri , autofizatli:
- Phoiect tehnic si detalii de executie: 4.000 lei
- Verificare tehnica : 1000 lei
- Alsistenta tehnica din partea proiectantului : 2000 lei
- Constructii si instalatii : 84.000 lei
- Dotari : 98.000 lei
- Qrganizarea de santier : 840 lei

Cod CPV:
Principall 45215100-8 Lucr[ri de construcfii de clldiri pentru servicii sanitare

Secundare: 71221000-3 Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
33100000-1 Echipamente medicale
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Date generale:

Autoritatea contractanta: comuna valea Marului, judetul Galati

Beneficiarul lucrarilor : comuna Valea Marului, iudetul Galati

Acte normative
'/ a) Legea privind achizitiile.nr 9812016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;
Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile deservicii nr 100/2016;
'/ b) l.egea privinri remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelorde concesiune de lucrari si concesiune
de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a./ Contestatiilor nr 10112016;
'/ H.G. nr.39512016 Norme met de aplicare a prev ref la atr ct de Ap /acordului-cadru din
legea nr. 9812016 privind Ap.

1. Prezentare obiectiv

Cladire civlla corp Clcu functiune de dispensar,cu regim de inaltime parter, rn cladire se mai
afla o larmacie si posta.
Dispensarul are 3 cabinete de consultatie,3 sali de tratament si o sala de asteptare pacienti si 2
holuri.
Comparlimentul farmaciei este alcatuit din sala de vanzare,sala de asteptare,debara si hol cu
acces din fronton constructie dreapta sr din dispensar..
Compartimentul postei este format din sediu posta,birou diriginte si hol
Constructie de fonna in plan dreptunghiulara cu dimensiuni maxime 22.50x12.00m cu H
comrsa :3,20;LI coama:7,00 de la nivelul cotei r-0.00.
Cota terenului amenajat este de 0.45msub cota *0.00.
Sistemul constructiv : stalpi,planseu b.a.monolit,pereti exteriori si interiori din zidarie d,e
caramida.acoperis tip terasa .

In dispensar s-au executat in anul 2014 ,lucrari de schimbare a tamplariei exterioare din lemn in
PVC alb,cabinetele au fost dotate cu chiuvete si apa curenta.
Acoperisul tip terasa a fost inlocuit in anul 1996 cu sarpanta din lemn si invelitoare din tabla
zlficala.
De asemeni se mai afla doua cotpuri de cladire C2 si C3 cu destinatia de wc tip latrina si o
magazie din lemne.

Surse de finantare:PNDL

2. Realizarea fizica a lucrarilor - executia lucrarilor

Caietul de sarcini face parle tntegranta din documentatia de atribuire pentru elaborarea si
prezentarea oferlei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de fiecare oferlant
propunerea tehnica.

Caietul de sarcini constifuie in mod obligatoriu specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi
considerate a fi minimale. ln acest sens orice oferta care se abate de la prevederile Caietului de saricini
va fi luata in considerare dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui
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ntvel calitativ superior celui prevazutin caietul <ie sarcini, ofertarea cle servicii/lucrari cu caracteristici
tel-rnice inferioare celor prevazute in caietul de saricinr atrage neconfbrmitatea of'ertei.

Se propune amenajarea unui grup sanitar rn frontonul clin stanga a dispensarului pe toataiungimea lui de 12,00x4,00m care va cuprincle 2 WC si 2 spalatour. pT.pu.ienti, un vestiar pentru
personal,2 WC si 2 spalatoare pentru personal si un WC cu spalitor inclus pentru handicapati.,holuri.
Se va practica un acces din interiorul dispensarului catre grupul sanitar prin demo lirea partiala aparapetului ferestrei din sala de tratament ax 3 sir A-B si montarea unei usi din pVC.
Se va practica un acces clin cabinetul de consultatie spre sala de tratament ax 6 sir A-B unde se va
monta o usa din PVC.
Se va monta gresie pe holuri ,sala <le asteptare si in cabinetul de consultatie si sala de tratament.si
faianta rn dreptul chiuvetelor din cabinete .

I'ENTRU SERVICilLE DI' I'ROIIICTARI' SI ASISTENT'A'I'EI{NICA

Serviciile de proiectare tehnice se refera la elaborarea documentatiei specifice proiectului tehnrc.
Aceasta documentatiei se refera cel putin la : Documentatie lehnica pentru obtinerea avizelor si
autorizatiilor prevazute in Certificatul de urbanism sr Proiect tehnic, si Verificare tehnica.

Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu urmatoarele cerinte:

l. Descrierea rnodului de elaborare a fiecarei activrtati/subactivitati din cadrul contractului;2' Se va prezenta organigrama personalului aferent realizarii serviciilor de proiectare si asistenta
tehnica, organigratna ce va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si
liniile de comunicare dintre membrii echipei.

3. Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificaru nivelulur de calitate corespunzator.

4. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca oe toata durata de
indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprra raspundere in acest
SENS.

I'ENTRU IiXI]CU]'IF]

I . Graficnl fiztc de prestare a serviciilor si executie a lucrarilo r centralizat pe intreaga investitie. Acesta
va fi elaborat pe luni, cu cuprinderea/ evidentierea tuturor activitatilor <le proiectare.; Durata maxima de
frnahzare a serviciilor de intocmire Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de constmire,
I)ocumentatii pentru obttnerea avizelor si autorizatiilor prevazute in Certificatul de urbanism si Proiect
tehnic , este cle maxim 1 luni de la data ordinului de incepere a executiei contractului iar durata maxlma
pentru executte a lucrarilor este de 8 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de catre
autorttatea contractanta, rezultind o durata maxima a contractului de 9 luni .

2. Abordarea, metodologia de executie si planul de lucr-Lr conceput pentru executarea lucrarilor (din
punct de vedere proces tehnologic) tinand cont si de prevederile legale aplicabile executiei lucrarilor..
4. Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei paflicularizat la lucrare. Se va prezenta
sistemul aplicat la lucrare, precum si gradul de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice
de executie care unrleaza sa fte aplicate si planul efectiv de control propus. Documentul va cuprinde rn
cadr-ul structurii sale cel putin unnatoarele: a) Modui de asigurare al calitatii apiicat 1a lucrare, inclusiv
lista cuprinzand procedurile tehnice de executie a activitatilor pentru categoriile de lucrari necesare la
realizarea integrala a obiectelor/investitier. b) Planul de control, calitate , verificare si incercari a

Page 3 of 5



lucrarilor executate pentru obiectrvul de investitie pe fiecare categorie de lucrari in pafte, trebure sacontina PCCVI aplicabile tuturor lucrarilor clescrise in cadrul Caietului de sarcrni.5' Planui privind garantia acordata lucrarilor, structurat astfel: a) perioada de garantie acordatalucrarilor cu justificarea acesteia, tinand cont si cle materialele si ..hipurn.ntele inglobate in lucra';b)precizarea modalitatilor si masurilor de asigurare a garantiei. Durata rninima a garanttei va ft de 24luni de zile de la incheierea receptiei la terminarea lucrarilor,
6' ofertantul va ilustra organrzarea <le proiecl pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea
unei organigrame cuprinzatoare care sa identrfice in motl clar tot personalul si echipam.nLl. pe careoferlantnl intentionea za sa le utilizeze Ia realizarea Lucrarilor.
7' Evaluarea riscuriior care sa identifice masurile care trebuie luate pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor pe perioada executiei lucrarilor ce fac obiectul ofertei, in conformitate cu Cap. Ii obligatiile
anga-latorilor - art. 16 din IfG 49312006 si celelette prevederi ale acestui act normatrv si al legislatiei
nationaie in general.
8' Prezentarea modului de impartire a sarcinilor intre operatorii economici implicati precum si nivelul
de implicarc dln punct de vedere al resurselor : materiale, manopera, exploatare utilaje si transporturi,
pentru paftea / parlile din contract pe care ol'erlantul urmeaza sa le subco r.ftracteze ;9' Declaratia din care sa rezulte ca la elaborarea propunerii teirnice ofertantul a tinut cont de obligatiile
referitoare 1a respectarea conditiilor de lnrn.u si protectia muncii, reglementarile obligatorii in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munoa, stabilite prin legislatia"adoptata la nivelul Uniunii
Europene, legislatia nattonala, prtn acordr-rri colective sau prin riatatele, conventiile si acordurile
tnternationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de achrzitie
publica.
l0' Programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrarr

(deviz), care sa ilustreze: - succesiunea tehnologica <Je realizarc a lucrarilor, ordinea si derularea in
trmp a activitatilor pe care ofeftantul propune sa le indeplineasca pentru reahzarea lucrarilor, in special:
lucrarile permanente si temporare ce urme aza sa fie executate ; - secventierea, demlarea in timp sr
durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele de asigurare, respectiv de
control al calitatii, confonn legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului; - tlenumirea
activitatilor si subactivitatilor aferente, riurata acestora, cu evidentierea punctelor cheie fialoanele) inexecutla contractului; - clrumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.
11' Ofertantul va ptezenta o Declaralie pe proprie raspunclere privind respectareapreveclerilor legale cu
privire la protectia mediului * Formular 7. Informatii supiimentare, detaliate privincl reglemJntarile
referitoare la legislatia protectiei mediului se pot obtine de pe site-ul wrvw.rnmediu.ro ;i2. Ofertantul va prezenta o l)eclaratie pe proprie raspundere privincl perioada de garantie acordata.
Garantia de buna executie trebuie aaordata pentru o penoada cie minim 24lum. pentru acordarea unei
perioacle de garantie nbuna executie mai mica clecat24 de luni, oI'erta va fi considerata neconforma;

3. Experienta similara

PentrLr serviciilc de proicctare :

Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu
indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita cle certificari/clocumente
constatatoare sau echivaient. Ultimii3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofeftei, cu
menullnea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de evenluale <iecalari ale termenului limrta
prevazut tn AP/lP pubhcat. Prin lisla servicrrlor prestale insotita cle cerlificari/documenre constatatoare
sau echivalent, ofeftantul
trebuie laca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana \a d.ata lirnita stabilita pentru depunerea ofefielor
au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu servicii de proiectare similare tn
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valoare de minimum 10.000 lei fara TVA, la nivelul a unui contract. prin servicii similare se intelegservicii de proiectare de constructii civile.

Pentru lucrari:
Lista principalelor lucrari executate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu
indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente
constatatoare sau echivalent. Ultimii5 ani vor fi calculati panala data limita de depunere a ofertei, cu
menttunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de evenfuale decalari ale termenului limita
prevazut in AP/IP publicat.
Prin lista principalelor lucrari executate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent,
oferlantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor au fost
executate tn conformitate cu normele profesionale in domeniu lucrari similare in valoare de minimum
84'840 lei fara TVA, la nivelul unui contract. Prin lucrari similare se intelege executie de lucrari
privind constructia de constructii civile.

4. Garantia de buna exccutie - va fi <ie 10 o/o dinvaloarea fara TVA a contractului.

5. Receptia lucrarii

Iteceptia lucrarilor se va face in conformitate cu Regulamenful de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora prin HGR nr. 2731i-994 cu mofiicarile si completarile
ulterioare.

Intocmit,
Responsabil achizfttii,
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