J U D E ŢU L C ON S T AN Ţ A

COMUNA CORBU
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

Nr. .................. / ............................

APROB
Primar
MARIAN GALBINASU

CAIET DE SARCINI
SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ – DIRIGENȚIE DE
ȘANTIER
pentru proiectul:
"REAMENAJAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR DIN
INTRAVILANUL COMUNEI CORBU"

1. CADRUL GENERAL
Autoritatea contractantă, Comuna CORBU, persoana juridica romana cu sediul Strada
Principala Nr. 38, Telefon/Fax : 0241-765100 , 0241-765105, Judetul Constanta, Romania, Cod Unic
de inregistrare 4707714 a demarat procedurile de atribuire a unui contract de lucrari , Cod CPV:
45233120-6 Lucrări de construcţii de drumuri.
Finanţarea se realizeaza din Bugetul Local .
Atenție!
Cerintele de mai jos reprezinta cerinte minime. Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea
de catre ofertant a modului in care va respecta cerintele minime impuse, specificare mai jos.
Orice propunere tehnica elaborata prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi respinsă ca
neconformă.

2. LOCALIZAREA PROIECTULUI
ROMÂNIA
REGIUNEA: SUD - EST
JUDEŢUL: CONSTANȚA
LOCALITATEA: Comuna CORBU
Situatia cailor de comunicatie terestre din administrarea Consiliului Local Corbu se prezinta astfel:
CORBU
DRUMURI: PIATRA– 3.027,69ml; PAMANT – 11.877,4ml; ASFALT- 10,5 km
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VADU
DRUMURI: PIATRA – 1.106,96 ml; PAMANT – 3.055,24ml; ASFALT 1,75KM.
LUMINITA
DRUMURI: PIATRA – 1,5 KM, PAMANT – 3 KM, ASFALT - 0
Se constata o accentuare a degradarii covorului asfaltic la cele cu tratament dublu bituminos,
precum si denivelari accentuate a celor cu zestre de piatra datorate traficului si efectelor
meteorologice. Degradarile constatate la sistemul rutier sunt : gropi, fagase, denivelari, rupturi de
margine. Acostamentele nu sunt amenajate şi prezintă denivelări faţă de carosabil. Astfel se
afecteaza fluenta traficului, accentueaza posibilitatea producerii accidentelor rutiere , avarii produse
mijloacelor auto.

3. DESCRIEREA PROIECTULUI
Drumurile din intravilanul localitatilor Corbu si Vadu a caror amenajare face obiectul
proiectului propus (in aceasta etapa) au traseul suprapus pe drumurile existente ale localitatii. Avand
in vedere necesitatea asigurarii unei legaturi rutiere si pietonale in cadrul localitatii cat si accesul
autovehiculelor de interventie, lucrarile propuse a se executa vor conduce la imbunatatirea conditiilor
de circulatie si diminuarea poluarii.
Lucrarile constau in Reamenajarea si modernizarea a 7 strazi insumand 4,121 km din
intravilanul localitatii si au fost baza temei de proiectare inaintate de catre aparatul executiv al
Primariei Corbu, detaliate prin Proiectul Tehnic elaborat de catre proiectant.
Îmbrăcămintea drumurilor se va realiza dintr-un covor asfaltic. Se vor executa in raport
cu configuratiile topogeodezice ale drumurilor rigole pentru preluarea apei meteorice prevazute cu
santuri beton, podete de intrare in proprietati, subtraversari. De asemenea pentru accesul si circulatia
pietonilor sunt prevazute trotuare cu latimi variabile.
a) Categoriile de lucrari ale obiectivului de investitii , pe obiecte se prezinta astfel:
Nr. Crt.
1

2

Denumire
STR. CULTURII
INFRASTRUCTURA DRUM
TROTUAR
STR. DERELEI
INFRASTRUCTURA DRUM
SANTURI BETON
PODETE INTRARE PROPRIETATI SI SUBTRAVERSARI

3

STR. VASILE SASSU
INFRASTRUCTURA DRUM
SANTURI BETON
PODETE INTRARE PROPRIETATI SI SUBTRAVERSARI
TROTUAR

4

STR. MARGARETELOR
INFRASTRUCTURA DRUM
SANTURI BETON
PODETE INTRARE PROPRIETATI SI SUBTRAVERSARI
TROTUAR

5

STR. CAMPULUI
INFRASTRUCTURA DRUM
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Total C+M
279789.72
257184.12
22605.61
229443.66
187270.15
36397.71
5775.80
862295.66
453491.59
232548.19
82022.01
94233.87
328609.32
205070.81
79515.09
21882.60
22140.81
227305.96
125795.73

Nr. Crt.

Denumire
SANTURI BETON
PODETE INTRARE PROPRIETATI SI SUBTRAVERSARI
TROTUAR

6

STR. CABANEI
INFRASTRUCTURA DRUM
SANTURI BETON
PODETE INTRARE PROPRIETATI SI SUBTRAVERSARI
TROTUAR

7

STR. ROZELOR
INFRASTRUCTURA DRUM
SANTURI BETON

Total C+M
55050.74
10046.60
36412.89
495153.76
321551.07
114116.49
32243.31
27242.89
337198.13
252187.16
45022.98

PODETE INTRARE PROPRIETATI SI SUBTRAVERSARI

8742.12

TROTUAR
REAMENAJAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR
DIN INTRAVILANUL COMUNEI CORBU

31245.87
2.759.796,21 lei

b) Organizarea de santier si Diverse si neprevazute:
Conform prevederilor HOTĂRÂRII Nr. 28 din 9 ianuarie 2008 in cazul obiectivelor de
investiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor,
modernizărilor, reabilitării la construcţii existente, Proiectantul a prevazut in Devizul general
urmatoarele valori:
• Organizarea de santier = 13.799 lei reprezentand 0,5 % din C+M;
• Diverse si neprevazute = 137.990 lei reprezentand 5 % din C+M (se aplică un procent de
până la 10%).
REZULTA VALOARE ESTIMATA A LUCRARILOR: 2.911.585,21 LEI (652.807,16
euro)
Aceasta valoare se compune din:
• C+M: 2.759.796,21 lei;
• Organizarea de santier = 13.799 lei
• Diverse si neprevazute = 137.990 lei
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4. OBIECTIVELE CONTRACTULUI ȘI REZULTATE AȘTEPTATE
4.1. Obiectivul general al contractului de servicii de asistență tehnică – dirigenție
de șantier
Obiectivul general al contractului de servicii este de asigurare a implementarii proiectului
"REAMENAJAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR DIN INTRAVILANUL COMUNEI
CORBU" din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate si siguranta, prin servicii de
dirigentie de santier.
4.2. Obiective specifice ale contractului de servicii de asistenta tehnica-dirigentie de santier
Obiectul contractului supus achizitiei il reprezinta contractarea unei firme specializate in domeniul
asistenta tehnica - dirigentie de santier cu atributii in:
verificarea respectarii legislatiei cu privire la executia lucrarilor de constructii drumuri in
Comuna CORBU;
verificarea concordantelor intre prevederile autorizatiei de constructie si detaliile proiectului
tehnic, a existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta
vizei expertului tehnic atestat
urmarirea realizarii lucrarilor in conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini,
ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului.

5. ACTIVITATI SPECIFICE SI SPECIFICATII TEHNICE
Responsabilitatile dirigintilor de santier (si deci ale ofertantului) fata de beneficiar – Comuna
Corbu, pentru asigurarea verificarii punerii in opera corecte a lucrarilor de constructie drumuri, sunt
cele prevazute in Ordinul nr. 595 din 06.08.2007, modificat de Ordinul 67/2008, privind procedura
de autorizare a dirigintilor de santier, Ordinul inspectorului general de stat al ISC nr. 1496 din
13.05.2011, privind procedura de autorizarea dirigintilor de santier. Aceste responsabilitati vor fi
detaliate si completate cu responsabilitatile rezultate din documentatiile de executie, caietele de
sarcini si vor fi incluse in prevederile contractului de servicii pe care autoritatea contractanta il va
incheia cu ofertantul castigator.
Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu
Proiectantul, Executantul lucrarilor si Inspectoratul de Stat in Constructii. Activitatea dirigintelui va
fi condusa de urmatoarele principii:
• impartialitate atat fata de beneficiar cat si fata de Executantul lucrarii si Proiectant;
• profesionalism;
• fidelitate;
• respectarea legalitatii.
Diriginţii de santier isi vor desfasura activitatea ca reprezentanţi ai Beneficiarului in relatiile cu
Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrari.
Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintii de Santier trebuie sa le asigure pentru
obiectivul de investitii este de a oferi Beneficiarului garantia ca, Constructorul caruia i-a fost
atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.
Dirigintele/ Diriginţii de specialitate isi va/ vor exercita atributiunile in urmatoarele faze tipice
ale unui proiect:
- Preconstructia lucrarilor;
- Executia lucrarilor
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-

Receptia lucrarilor
Perioada de garantie

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE DIRIGINTILOR DE SANTIER conform Ordinului
nr.1496/2011, Cap. VIII, modificat si actualizat:
A. în perioada de pregătire a investiţiei:
1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la
încadrarea în termenul de valabilitate;
2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea
construcţiilor;
4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;
5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de
proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante şi le depune împreună cu
proiectanţii de specialitate la ISC în vederea vizării;
9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a
construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;
10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;
11. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la
stabilirea bornelor de reper;
12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
13. verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivă;
14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la IJC;
15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor
legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;
B. în perioada execuţiei lucrărilor:
1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv
corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de
conformitate sau agrement tehnic;
4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
la care avizul tehnic a expirat;
5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării
nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
6. verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivă;
7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;
8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele
întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de
recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor
la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
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12. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii
de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;
13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;
14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul
schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
15. anunţă ISC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o
perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a
construcţiei, conform proiectului;
16. anunţă ISC privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea
lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de
timp friguros;
17. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu
toate documentele prevăzute de reglementările legale;
18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.
C. la recepţia lucrărilor:
1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;
2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei
finale.
Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, Dirigintele de şantier putând participa în
calitate de reprezentant al beneficiarului în toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele
atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi ale contractului încheiat cu beneficiarul.
Dirigintele de şantier răspunde în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, precum şi
în cazul neasigurării din culpa sa, a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiect, caiete
de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contract.
Dirigintele de şantier va îndeplini toate atribuţiile legale – în legătură cu contractul de lucrări de
execuţie, pentru proiectul "REAMENAJAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR DIN
INTRAVILANUL COMUNEI CORBU".
Realizarea sistemului de comunicare şi raportare: Dirigintele va avea responsabilitatea
asigurării unei legături eficiente între toate părţile implicate în proiect.
Responsabilitatile Dirigintelui de şantier in ceea ce priveste administrarea Contractului de
lucrari constau in urmatoarele sarcini:
A- REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE SI RAPORTARE
Dirigintele/ Diriginţii de şantier va/vor avea responsibilitatea asigurarii unei legaturi eficiente
intre toate partile implicate.
Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/ Diriginţilor de şantier cu una, mai multe sau
toate partile mentionate mai jos.
Beneficiar : U.A.T. Comuna CORBU
Constructor
Proiectant
Inspectoratul de Stat in Constructii
Dirigintele/ Diriginţii de şantier va/vor avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru
lunare, precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Beneficiarul si
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Proiectantul şi Constructorul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile
purtate.
Dirigintele de santier va intocmi un raport de activitate lunar al activitatii desfasurate, precum
si un raport final, la terminarea lucrarilor.
Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna
raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face
referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de
implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care Constructorul isi controleaza
propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea
decontarilor.
Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tirziu de cinci zile de la sfirsitul lunii raportate.
Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:
•
•

detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de Santier pe
parcursul desfasurarii contractului de servicii
detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special
dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

B – MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI
Verificarea si amendarea programului de lucrari
Dirigintele de santier va verifica si aviza, impreuna cu Beneficiarul, graficul de esalonare
al lucrarii (programul de lucrari) fizic si valoric inaintat de catre Constructor.
Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel incit sa indice
modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari.
In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta (din motive imputabile
Constructorului) graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are
obligatia de a notifica Constructorul luarea de masuri imediate pentru recuperarea intirzierilor.
Dirigintele de santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse
de catre Constructor.
Asistenta Beneficiarului privind planificarea platilor catre executant
Aceasta se va realiza pe baza Graficului de esalonare a lucrarilor intocmit de catre
Constructor si a previzionarii derularii fondurilor. Dirigintele de santier va verifica
previzionarea derularii fondurilor si va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, va instrui
Constructorul in vederea reesalonarii fondurilor necesare.
Odata cu inaintarea Situatiilor de plata intermediare, Constructorul are obligatia de a
inainta si previzionarea derularii platilor, in strinsa legatura cu graficul de esalonare a lucrarilor.
C – CONTROLUL FINANCIAR AL CONTRACTULUI
Dirigintele/ Diriginţii de şantier va/vor avea responsibilitatea avizarii Situatiilor
de Plata pentru lucrarile executate de Constructor.
Toate Situatiile de Plata vor contine, in afara platilor curente, situatia clara a platilor precedente
si a platilor cumulate.
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Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din
masuratori si inscrise in Foile de atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind
preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din
devizele anexa la contract.
Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile
tehnice, in Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate
de catre Dirigintele de şantier impreuna cu reprezentantul Constructorului. Daca metoda de
masurare nu este clara, Beneficiarul va notifica Constructorul, prin intermediul Dirigintelui
de şantier, metoda de masurare.
Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se
fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea Constructorului),
odata cu intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.
Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara
a fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce
devin ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul.
In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt corespunzatoare, costurile implicate
vor fi suportate de catre Beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe
cheltuiala Constructorului.
Situatia de lucrari inaintata de catre Constructor va avea ca suport Foi de atasament,
masuratori postexecutie, desene, facturi si alte documente doveditoare ale executarii
cantitatilor de lucrari si a platilor la care Constructorul este indreptatit.
Dupa terminarea lucrarilor Constructorul va inainta Dirigintelui de santier Situatia de plata,
in care va fi evidentiata valoarea totala a lucrarilor executate conform contractului, precum si
alte sume la care Constructorul considera ca este indreptatit. Aceasta Situatie de plata va fi
insotita de documente si justificari referitoare la sumele cerute la plata.
Daca Dirigintele de santier nu este de acord cu Situatia de plata sau documentatia nu este
completa sau edificatoare, Constructorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese
pe care Dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute.
Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate de
catre Constructor, Certificatul de plata la terminarea lucrarilor.
In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, Constructorul se va confrunta cu alte conditii decit
cele prevazute in Contract, temeinic justificate si insusite de Beneficiar, acesta va avea dreptul
la plata cheltuielilor suplimentare.
Dupa aprobare toate Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare vor fi semnate si
inregistrate de fiecare parte (Proiectant, Dirigintele de Santier, Constructor, Beneficiar).
Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, elaborate pe baza
preturilor unitare negociate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare. In cazul
in care aceste preturi se regasesc in oferta, ele se considera ca au fost negociate.
D – COMPLETAREA JURNALULUI DE SANTIER
Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii (Anexa 14)
si de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa
se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru
rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.
In Jurnalul de Santier, Dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date si
informatii:
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•
•
•
•
•
•

lucrarile executate si locatia exacta;
echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;
conditiile meteorologice;
evenimente aparute;
defectiuni aparute la echipamente si utilaje;
orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei
lucrarilor.

6. PERIOADA DE EXECUTIE
Prestatorul isi va incepe activitatea dupa semnarea contractului de servicii.
Perioada de executie a contractului pentru acest proiect este de 6 luni.
Prestarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor de construcţii va începe o dată cu emiterea
Ordinului de începere a serviciilor specifice şi se va realiza până la recepţia la terminarea lucrărilor,
cu menţiunea ca, în perioada de garanţie a lucrărilor (adică până la recepţia finală), prestatorul are
obligaţia să supravegheze remedierea eventualelor deficienţe care pot surveni.
Durata contractului va fi corelată cu durata de execuţie a lucrării.
Serviciile de supraveghere a lucrărilor se vor presta:
- pe o perioadă de 6 luni, reprezentând perioada de pregatire a executiei lucrarilor şi durata
contractului de lucrări, incluzând semnarea Procesului verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor;
-

pe perioada de garanţie de 2 ani, până la semnarea fără obiecţiuni a Procesului verbal de
recepţie finală a obiectivului şi întocmirea documentaţiilor de încheiere a proiectului.

Supravegherea remedierii eventualelor deficienţe care pot surveni în perioada de garanţie a
lucrărilor se va asigura în aceleaşi costuri.
Având în vedere faptul că principalul scop al serviciilor îl reprezintă activitatea de urmărire şi
verificare a execuţiei lucrărilor, precum şi administrarea eficientă a contractului de execuţie lucrari,
astfel încat Antreprenorul să finalizeze la timp şi în condiţiile de calitate corespunzătoare Lucrările
de construcţie, durata serviciilor de supraveghere va acoperi în totalitate, fară costuri suplimentare,
durata lucrărilor din cadrul contractului de lucrări până la finalizarea acestora.

7. PREZENTAREA OFERTEI:
7.1 Propunerea financiara: se va completa Fomularul de oferta si anexa la formularul de oferta
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, cu TVA explicitat separat şi nu se va depăşi
valoarea estimată prin bugetul proiectului.
Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează.
Cazarea, masa, transportul, chiriile şi altele asemenea privesc ofertantul şi se vor include în
preţul ofertei.
Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a diriginţilor de şantier cu mijloace de
transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), echipamente de protecţia muncii, mijloace de
comunicare (telefon, fax), aparate de măsură şi control.

7.2 Propunerea tehnica
Propunerea tehnica va face referire la modul in care se va realiza verificarea lucrarilor de constructii
drumuri ce face obiectul proiectului pentru a se asigura nivelul de calitate impus de Legea calitatii in
constructii.

7.3. Modelul de Contract de Servicii se va însuşi de ofertant prin semnături; se vor completa
OBLIGATORIU datele de identificare.
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7.4. Graficul de prestare al serviciilor
După încheierea contractului de prestare servicii de dirigentie de santier, ofertantul castigator
va prezenta o programare esalonata in timp a activitatii, coroborata cu graficul de timp pentru
executia lucrarilor, elaborat de constructor si pus la dispozitia ofertantului de catre Autoritatea
Contractanta.
Lipsa propunerii tehnice sau prezentarea incompletă a acesteia va duce la respingerea ofertei ca
neconformă.
Procedura de achizitie : ACHIZITIE DIRECTA - conform art.19 din O.U.G. nr.34/2006, iar
criteriul de atribuire este “pretul cel mai scazut”.
Eligibilitate:
Ofertantii sunt obligati ca, o data cu oferta, sa depuna:
- o copie a documentelor (certificat de inregistrare Oficiul Registrul Comertului sau extras Act
constatator, valabil la data depunerii ofertei) din care sa reiasa (sunt inregistrati cu cod CAEN
specific) ca sunt abilitati sa desfasoare activitatile obiectului contractului;
- CV-ul persoanei/persoanelor responsabile propuse de prestator pentru indeplinirea contractului,
- Declaratie art. 69 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform model
atasat.
- Ofertantul trebuie sa detina documente din care sa rezulte ca persoana/persoanele nominalizate
sunt diriginte/diriginti de santier atestat/i pentru categoria de lucrari ce face obiectul proiectului,
respectiv lucrari in constructii drumuri. Se vor depune copii conform cu originalul dupa
atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Specializarile
solicitate trebuie certificate prin prezentarea de documente justificative si pot fi detinute de o singura
persoana sau in mod cumulativ de mai multe persoane cu experienta in domeniile de mai sus.
Cerintele minime profesionale solicitate de catre Autoritatea Contractanta si pe care trebuie sa
le indeplineasca dirigintele/diriginţii de santier sunt stabilite conform Ordinului ISC
nr.1496/2011, in functie de specificul si categoria de importanta a constructiei.
Facilitati si informatii furnizate de Autoritatea Contractanta
Ofertanţii au dreptul sǎ viziteze amplasamentul obiectivului de investiţii pentru care se
solicitǎ servicii de asistenta tehnica a executiei lucrarilor în scopul evaluării cheltuielilor, riscurilor şi
a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentată tehnic şi conformă cu datele reale din
teren.
Participanţii, la vizitarea amplasamentului, vor prezenta delegaţii sau documente de
reprezentare din partea ofertantului cu semnatura şi stampila acestuia. Ofertanţii vor suporta toate
costurile legate de vizitarea amplasamentelor.
Vizitarea amplasamentului lucrarii se poate face in orice zi lucratoare, in programul 13:00 – 15:00.
Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Dirigintelui/Diriginţilor cu care va incheia
contractul, urmatoarele documente:
•
Graficul de timp pentru executia lucrarilor
•
Memoriile tehnice si caietele de sarcini pe specialităţi
•
Un exemplar din documentatia tehnica de executie
•
Detaliile de executie
•
Caietele de sarcini pe specialitati
•
Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul
•
Avizele, acordurile si autorizatia de construire
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Ofertantul are obligaţia de a organiza spaţii de lucru pentru activitatea de birou, astfel încât să fie
asigurată prezenţa diriginţilor de şantier zilnic, în programul de lucru al constructorului.

8. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea estimata a contractului este de 33.197 lei fara TVA.

9. RECEPTIE, PLATI
Decontarea serviciilor prestate se va face lunar, proporţional cu valoarea producţiei de C+M
executate în luna respectivă, dar fără a depăşi valoarea totală a contractului.
Plata serviciilor de supraveghere a lucrărilor se va efectua în baza următoarelor documente
obligatorii, pe care dirigintele de şantier le ataşează facturii:
- raport de activitate lunar privind urmărirea lucrărilor din punct de vedere calitativ, fizic şi
financiar;
- raport lunar privind evoluţia execuţiei lucrărilor întocmit de executant şi avizat de dirigintele de
şantier.
• Plata se va efectua in lei, pe baza de factura, cu ordin de plata, dupa receptia serviciilor
prestate.
• Plata facturilor se va face în perioada 24 – 30 (31) ale lunii emiterii facturii.
Contractul de servicii de dirigentie de santier va fi supus prevederilor actelor normative /
administrative / reglementarilor aplicabile in materie.

Intocmit,
Expert achizitii publice Primaria Comunei Corbu
IUTU MARIAN
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