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l Definitii

in contextul prezentelor specifica(ii tehnice termenii utiliza[i pentru activitdtile
procedurale sunt defini(i astfel:

Diriginte de qantier - persoana fizic|l juridica care indeplinegte condiliile de studii gi experienfa
profesionald, fiind angajatd. de cdtre Beneficiar pentru verificarea calitalii materialelor gi produselor puse

in lucrare gi pentru verificarea execufiei corecte a lucririlor de constructii. El poate activa ca persoan6

fizicd independentd sau in cadrul unei societS(i de consultanf[ gi este rdspunzdtor atdt fa15 de angajator cdt
gi fa{6 de organele abilitate ale statului, pentru execu(ia conformd cu proiectul gi cu reglementdrile tehnice
in vigoare.

Investitorul sau Beneficiarul - persoana/e juridice care finanfeazd Si realizeazd, investi{ii sau intervenfii la

construcfiile existente in sensul legii.
Executantul sau Constructorul - persoana juridicd ce a incheiat contractul de executie de lucriri, in
urma achiziliei publice.

Proiectantul - persoan a fizicd/juridicd care intocmegte documentafia tehnicl pe baza clreia se finanJeazd
qi executl lucrdrile de construcfii.
Procedurl - mod specific de a efectua o activitate.
Yerificare - confirmare prin examinare gi prezentarea de probe obiective a faptului cd cerin{ele specifice
au fost satislEcute.

Cerin{ele profesionale - cerinfele minime pe care trebuie sd le indeplineasc6 diriginlii de gantier in
funcfie de domeniile de activitate pentru care acegtia sunt autorizafi, corelat cu categoriile de importan{d
stabilite pentru fiecare construc{ie in parte.

2. Legislatie in visoare:
- Legea 9812016 privind achiziliile publice;
- HG 39512016 - Hotdrdre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului cadru din Legea 9812016;
- Hotdrdrea nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recep(ie a lucr[rilor de

construc{ii gi instala}ii aferente acestora;

- Legea nr. l0 din 1995 privind calitatea in construclii, rerepublicatd;
- Legea 319 din 2006 privind securitatea gi sdndtateain muncd, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare;
- Ordonanfa de UrgentS nr. 30112.04.2006 privind funcfia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizilie public6, a contractelor de concesiune de lucriri publice
qi a contractelor de concesiune de servicii, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;
- Ordin nr. 1 .496113.05.201 I pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginfilor de gantier, cu

modific[rile gi completdrile ulterioare;
- Standarde na(ionale gi reglementdri tehnice in domeniu;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut[rii lucrdrilor de construclii, republicat6, cu modific[rile gi

completiri le ulterioare;
HG 90712016 - Hotarare privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
- Codul Muncii;
Prin legislalia men[ionatd se in[elege legislafia cu modificdrile gi completdrilelazi.
Prezenta enumerare nu este limitativ5.

3. Informatii generale despre obiectivul de investitie:

3.1. Denumirea obiectivului de investifie: Lucrdri de modemizaretrotuare pe strada Lungi din oragul
Ocna Mureg



3.2. Amplasament: Judeful Alba, oragul Ocna Mureg,

3.3. Titularul investi{iei: oragul Ocna Mureg

3.4. Beneficiarul investi{iei: oragul Ocna Mureg

3.5. Sursa de finan{are: bugetul local al oraqului Ocna Mureg

3.6^. Obiectivul general al investi(iei
n Imbun[t6]irea calit[1ii vie{ii populafiei in oragul Ocna Mureq;

! Imbun[t[lirea gradului de confort/siguran{[ al locuitorilor qi locuinfelor.
I Micqorarea emisiilor de noxe in atmosferd;
I Intrelinerea mai uqoard qi mai eficientd;
! Asigurarea accesului la obiectivele socio-culturale din localitate.
! Asigurarea colectirii qi evacudrii apelor de suprafald in condifii de siguranfd

3.7. Durata prognozati a lucrlrilor - 4 luni
3.8. Descrierea investifiei, extras din proiectul tehnic

Realizarea de trotuare pe strada Lung6 presupune:

- Amenajarea de trotuare pietonale cu ldlimea de I . 1 0m ( 1.00 m pavaj si 10 cm bordurl),
amplasat ldngd limita de proprietate in lungime de 882,00 m

- Refacerea ganlurilor existente cu qanluri pereate cu beton C25130 (pozi(ia in plan rdmdne

aceea;i) in lungime de 722m

- Refacerea acceselor existente cu podefe tubulare DNE 400 mm, L:4 - 6.00m. Podefele
refEcute se vor realiza in locul celor deteriorate )33 accese.

- Realizarea unui pode! tubular DN 600 mm L:12.00 m la intersec{ia intre Strada Lungd cu DJ

107G

- StructurS rutierd trotuare:
- 6 cm pavaj din dale de beton autoblocante, conform SR 6978/1995;
- 4 cm strat de nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400;
- 12 cm strat de bazd" din piatrd spartd amestec optimal 0-63 conform SR EN 13242;
- l5 cm strat de fundalie din balast conform SR EN 13242 si STAS 6400.

intre pavajul din trotuar qi gantul din beton proiectat se va monta o bordurd din beton l0xl 5

4. Obiectul achizitiei publice

Obiectivul principal al Contractului de servicii de dirigenlie de gantier este de asigurare a implementlrii cu

succes a proiectului " Lucrdri de modernizare trotuare pe strada Lung5 din oragul Ocna Mureg" din punct
de vedere al parametrilor timp, cost, calitate gi siguran([.

Natura serviciilor care trebuie furnizate sunt:
. Dirigenlie de gantier pentru Beneficiar in contract de lucrdri

' Monitorizarea, supervizarea gi certificarea lucrdrilor de construcfii conform prevederilor legislaliei
romdne in vigoare (Legea nr.l0/1995, Ordinul nr. 1 .496/13.05.201 I pentru aprobarea Procedurii de

autorizare a diriginlilor de gantier; toate acestea cu modific[rile gi completlrile ulterioare).
Cerinfele minime profesionale care trebuie indeplinite de c[tre personalul de specialitate sunt cele stabilite
conform Ordinului nr.1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginlilor de qantier;
Dirigintele de qantier va avea nevoie de avizarea prealabilI a Beneficiarului pentru:

' a aproba orice modificare a obiectului Lucrdrilor, care ar conduce la modificarea pre{ului contractului,
sau schimb6 substanfial obiectul, caracterul sau calitatea lucrdrilor;
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' a aproba un sub-contractor care nu este numit in Contract pentru a indeplini o parte a sarcinilor;

' a aproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrdri;

' a aproba subcontractarea oric6rei pdrli a lucr[rilor de executat (nu se aplic[ atunci cdnd limita maximd a

lucrdrilor subcontractate este nul6). in relalia cu executantul dirigintele de gantier este reprezentantul
beneficiarului, cele de mai sus sunt intrinseci!

5. Serviciile de dirisentie de santier solicitate

Serviciilor care trebuie fumizate de citre Dirigintele de qantier sunt:
- Dirigenlie de gantier pentru Beneficiar in contractul de lucrlri gi sprijin pentru echipa de implementare a
proiectului;

- Monitorizarea, superyizarea gi certificarea lucrdrilor de construcfii conform prevederilor legislaliei
rom6ne in vigoare (Legea nr.10/1995, Ordinul nr. L496113.05.201 I pentru aprobarea Procedurii de

autorizare a diriginlilor de gantier, toate acestea cu modificdrile qi completlrile ulterioare).
- Certificarea situaliilor de platd intocmite de cltre Constructor gi a facturilor acestuia cltre Beneficiar
completarealazi a oricdror fige, anexe, formulare cerute de beneficiar gi a altora ulterior aplrute, a
documenta{iei gi rapoartelor necesare.

Dirigintele de gantier iqi va desfdgura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relafiile cu
Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucriri, in
concordantd cu condiliile legisla{iei specifice pentru execufia de lucrdri.
Activitatea Dirigintelui de gantier va fi condusd de urmdtoarele principii:

' Impa4ialitate fa[[ de Investitor, Constructor, Furnizori gi Proiectan(i. Se va fine seama de prevederile
Legii concurenfei gi Legii privind combaterea concuren(ei neloiale.
. profesionalism
. fidelitate
. respectarea legalit6lii
Scopul serviciilor pe care Dirigintele de $antier trebuie si le asigure pentru obiectivul de investilii "
Lucr6ri de modernizare trotuare pe strada Lungd din oragul Ocna Mureg" este de a creqte nivelul calitativ
al lucr[rilor, de a oferi Beneficiarului garan[ia c6 Executantul cdruia ia fost atribuit contractul de execufie
lucr[ri igi va indeplini toate responsabilit6tile asumate prin contract, va respecta prevederile legale,
reglementlrile tehnice, proiectele gi caietele de sarcini.

Dirigintele de gantier are toate atribu{iile qi rispunderile pe care i le acord5 angajatorul in conformitate cu
prevederile juridice gi tehnice privind activitatea generald in construc[ii.
ROLUL DIRIGINTELUI DE SANTIER iN EXECUTIA LUCRARILOR:

- Asigurarea calit6lii lucrdrilor de investilii

- Asigurarea prezen(ei zilnice pe gantier pe parcursul executdrii lucrdrilor gi cd va respecta prevederile
caietului de sarcini anexl la contract.

- Asigurarea respectdrii prevederilor legale gi a reglementirilor tehnice specifice, care reglementeazd
modul de autorizare gi de executie a lucrdrilor de construire specifice proiectului

- Asigurarea respectlrii contractelor, proiectelor tehnice qi caietelor de sarcini

- Verificarea conformit6lii, din punct de vedere calitativ, a materialelor gi produselor folosite la lucrare cu
cerin[ele proiectului

- Semnalarea prompti a oric[ror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural qi

solicitarea cdtre angajator de a lua mdsurile de protejare provizorie a acestora p6nd la inregistrarea lor gi

decizia privind continuarea lucrdrilor

- Verificarea respectdrii cerin[elor reglementate legal qi tehnic privind atestarea gi controlul calit6trii,
privind utilizarea de produse noi



--. Verificarea legalit6tii execu{iei lucrarilor de construcfii gi controlul corectitudinii interven]iilor de orice
naturi pe perioada execut6rii lucrdrilor
-. Verificarea conformitAtii documentaliei de execulie cu reglementdrile legale gi tehnice specifice

- Verificarea realizdrii construcfiilor qi asigurarea nivelului calitativ al acestora, in conformitate cu
prevederile contractului, proiectelor tehnice, caietelor de sarcini gi ale reglementarilor tehnice in vigoare

- Asigurarea de asisten[d tehnicl pentru Beneficiar in cadrul contractului de lucrSri gi sprijinirea echipei

de implementare a proiectului,
In cadrul activitAtii de asisten(d tehnici, Dirigintele de gantier asiguri urmdtoarele servicii:

- Realizarea sistemului de comunicare gi raportare - constdnd in organizarea intalnirilor de lucru
siptdminale, lunare, precum gi ori de cate ori este nevoie in timpul execuliei lucrdrilor, cu Beneficiarul,

Proiectantul qi Constructorul, gi consemnarea in minuta gedin{ei a problemelor discutate gi a solu(iilor gi

concluzii lor stabil ite

- Verificarea gi avizarea graficului de egalonare al lucrdrilor (programul de lucr[ri) inaintat de cdtre

Constructor

- Certifici situafiile de platd intocmite de c[tre Constructor qi facturile acestuia cdtre Beneficiar, gi

completeazd,la zi fige, anexe, formulare cerute de beneficiar

- Deschide Jumalul de $antier al lucr6rii gi inregistreazdzilnic toate informafiile relevante cu privire la

execufia lucr[rilor

- Yizeazd Dispozilii de $antier sau Notificdri in vederea respectlrii de cdtre Constructor a clauzelor
contractuale

- Participarea la recepfia lucrdrilor qi intocmirea documentelor de recepJie qi a certificatului de plati

- Urmiregte rezolvarea remedierilor in termenul stabilit de la data recepfiei lucrdrilor, conform legislaliei
in vigoare.

- Obligativitatea de a pune la dispozilia beneficiarului lunar, sau ori de cdte ori i se solicitd, a unuijurnal
fotografic cu lucrlrile ce s-au executat pe etape de execulie
Responsabilitifile Dirigintelui de gantier in ceea ce priveqte administrarea Contractului de lucrlri
constau in urmdtoarele sarcini:
l. Realizarea sistemului de comunicare si raportare

2. Monitori zarca programului de lucr[ri
3. Controlul financiar al contractului
4. Completarea Jurnalului de gantier

5. Avizarea dispoziliilor de gantier (dispoziliile de qantier sunt emise strict de cdtre proiectant, dirigintele
poate face eventual comunicdri/sesiz[ri)
6. Realizarea qi completarea rapoartelor, inclusiv a celor cerute de Beneficiar
SARCINA 1 Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele de gantier va avea responsabilitatea asigurdrii unei leg[turi eficiente intre toate pd(ile
implicate. Acest lucru presupune int6lniri ale Dirigintelui de gantier cu una, mai multe sau toate p6(ile
menfionate maijos.
. Beneficiar
. Executant
. Proiectant
. Inspectoratul de Stat in Construc[ii
Dirigintele de gantier va avea responsabilitatea organizdrii intAlnirilor de lucru sdptdm0nale, precum gi ori
de cite ori este nevoie in timpul execuliei lucrdrilor, cu Beneficiarul gi Constructorul, realizdnd gi

consemn6nd in minuta gedinfei toate discu(iile purtate.

SARCINA 2 Monitorizarea programului de lucrdri
Dirigintele de $antier va verifica gi aviza graficul de egalonare al lucr[rii (programul de lucr[ri) inaintat de

cdtre Constructor. Programul va avea un format concis, ardtdnd durata in zile alocat[ fiecdrei p5rfi, sector



sau articol important din lucrare. Dirigintele de $antier nu va aproba graficul de egalonare dacd nu va fi
intocmit conform specificatiilor amintite. Programul lucrf,rii va fi refEcut lunar sau ori de cdte ori este

nevoie astfel incdt sd indice modul de abordare a lucririlor pentru indeplinirea in termen a contractului de

lucr6ri. in eventualitatea in care ritmul de execu{ie nu .espeitA, din motive imputabile Constructorului,
graficul de egalonare a lucr[rilor propus, Dirigintele de gantier are obligalia de a notifica Constructorul
spre a lua mlsuri imediate pentru recuperarea intdrzierilor. Dirigintele de qantier va informa Beneficiarul
asupra mdsurilor de remediere / recuperare propuse de cf,tre Constructor qi aprobate de cdtre Dirigintele de

gantier.

SARCINA 3 Controlul financiar al contractului
Dirigintele de gantier va verifica Situa{iile de plata inaintate de cdtre Constructor. Decontarea lucr6rilor se

va face pentru cantitl{ile real executate, rezultate din m[sur[tori. Situa(iile de plat[ se vor intocmi folosind
prefurile unitare gi incadrarea lucrdrilor in articolele de deviz (pozilia qi denumirea lor) din devizele ofertd
anexd la contractul incheiat cu constructorul. Modul de mlsurare a cantitd[ilor real executate va fi cel
previzut in reglementlrile tehnice, in Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Misurltorile
vor fi efectuate de c[tre Dirigintele de $antier impreunl cu reprezentantul Constructorului. DacI metoda
de m[surare nu este clar6, Beneficiarul va notifica Constructorul, prin intermediul Dirigintelui de $antier,
alegdnd metoda de m[surare. M6sur[torile se fac la fiecare situa{ie de lucrdri. Pentru lucrdrile ce devin
ascunse mSsurltorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea
Constructorului), odatl cu intocmirea procesului verbal de recep{ie calitativd a lucririlor ce devin ascunse.

Dirigintele de $antier, la solicitarea beneficiarului, va putea dispune dezvelirea unor lucrari ori de c6te ori
sunt necesare verificdri cantitative gi calitative ale lucrdrilor ce devin ascunse gi va putea dispune refacerea
lor dac[ este cazul. in cazul in care se va constata cd lucrlrile sunt corespunzitoare costurile implicate vor
fi suportate de c6tre Beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala Constructorului.
Dupa aprobarea Situatiilor de platd de cltre Dirigintele de $antier gi Beneficiar, Constructorul va putea

inainta Factura de platd pentru sumele cuvenite. "Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrlri" va

cuprinde balanta decontf,rii categoriilor de lucrdri pentru perioada certificatd la platd,, pentru perioada

anterioari qi cumulat5. CentralizatorulNotelor de Comandi Suplimentard/Renun(are va cuprinde balan(a
centralizatd a decontlrilor pentru cantititile de lucrdri rezultate din varialii. Pentru fiecare Notd de

Comandd Suplimentar5/ Renun{are se intocmegte o listl de cantit5ti separatd clreia ii va fi intocmitd o

"Balan{i a cantit[tilor decontate".

Situa(ia de lucrdri inaintatd de c6tre Constructor va avea ca suport Foi de atagament, misurltori
postexecufie, desene, facturi gi alte documente doveditoare ale executdrii cantit6tilor de lucrlri gi a pl[1ilor
la care Constructorul este indreptdfit. Dacd Dirigintele de gantier nu este de acord cu Situafia de platd sau

documentafia nu este completd sau edificatoare, Constructorul trebuie s[ completeze documentatia cu

acele piese pe care Dirigintele de gantier le solicit[ pentru clarificarea problemelor apdrute. in cazul in
care cantitalile rezultate din mlsur[tori diferd de cele inscrise in Listele de cantitali din documentafia
tehnic5, se impune confirmarea gijustificarea acestor cantitAli de c6tre Proiectant, urm0nd ca ele sd fie
regularizate prin Note de Comand6 Suplimentar5./ Renun(are compensate valoric daca se impune gi

incadrate in capitolul "Diverse gi neprevdzute".

In cazul in care, pe parcursul lucrdrilor, Constructorul se va confrunta cu alte condilii decdt cele prevdzute

in Contract, temeinic justificate qi insugite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor
suplimentare. Dirigintele de gantier va notifica situaliile nou apdrute Beneficiarului gi Proiectantului gi, in
colaborare cu Constructorul, va pregdti Notele de Comandd Suplimentard/ Renun(are numai in cazul in
care acestea sunt solid motivate prin Dispozilii de gantier emise de Proiectant gi acceptate de Beneficiar.
Pre(urile utilizate pentru materiale, manoper[, utilaj, transport la intocmireaNotelor de comandi
suplimentarl vor fi cele din oferta debazd. in cazul in care apar ca necesare materiale care nu se reg[sesc
in oferta debazd, pre{urile vor fi sustinute cu facturi sau oferte de la 3 furnizori. Nu se acceptd laplatd
lucr[ri suplimentare decdt dupd incheierea Procesului verbal de negociere gi a Actului Adilional incheiat
intre Beneficiar qi Constructor.
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SARCINA 4 Completarea Jurnalului de santier
Dirigintele de $antier are obligalia de a deschide Jurnalul de gantier al lucrdrii gi de a inregistra zilnic toate
informa[iile relevante care ar putea, la un moment dat, sd se dovedeascd foarte utile pentru rezolvarea
problemelor de orice natur6 sau pentru rezolvarea reclamaliilor ce ar putea apdrea cu privire la execulia
lucr5rilor.

in Jumalul de gantier, Dirigintele de gantier va inregistra cu acuratefe urm6toarele date gi informalii:

' lucrdrile executate gi loca{ia exact6;
. echipamentele, materialele gi fo(a de muncd utilizate;
. condiliile meteorologice;
. evenimente apdrute;
. defectiuni ap[rute la echipamente qi utilaje;
. orice alfi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfEgurarea executiei lucrdrilor
SARCINA 5 Emiterea dispozitiilor de santier
Orice modificare adusd, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantit5li va

fi fEcutd numai de cdtre Proiectantul lucrdrii gi insugitd de cdtre specialigtii verificatori de proiecte, la
notificarea Constructorului avand avizul Dirigintelui de gantier. Modificdrile vor fi inaintate sub forma de

Dispozilie de gantier a Proiectantului. Nu este admisi schimbarea soluliei tehnice din Proiect sau a

indicatorilor tehnico-economici frrd aprobarea Proiectantului gi avizarea de cdtre Beneficiar. Toate
Dispoziliile de gantier emise de cdtre Proiectant vor fi indosariate, iar atunci cdnd conduc la modificdri din
punct de vedere financiar sau al termenelor de execu{ie vor fi insofite de justificdri, memorii, planse

modificatoare, etc.

Dirigintele de gantier are obliga{ia de a urmdri punerea in practicl de cdtre Constructor a Dispoziliilor de

gantier emise de Proiectant. Se vor intocmi procese verbale calitative gi de lucrdri care devin ascunse

pentru aceste faze de lucrdri. in cazul in care Dispoziliile de gantier sunt emise ca urmare a nerespectdrii
prevederilor din documenta(ia tehnicd de execu(ie, lucririle prevdzute in acestea se vor executa pe

cheltuiala Constructorului.

SARCINA 6 Realizarea si completarea rapoartelor. inclusiv a celor cerute de Beneficiar
Dirigintele de gantier are obligalia de a rcaliza gi completa gi-gi va lua responsabilitatea pentru orice
raport, anex6 sau documentafie pe care Beneficiarul ii va cere.

Monitorizarea qi supervizarea lucririlor de construcfii
Serviciile asigurate de Dirigintele de gantier vor respecta legisla{ia romdn[ in vigoare. Derularea

contractului de prestdri servicii incheiat ?ntre Beneficiar gi Dirigintele de gantier va urmdri prestarea

serviciilor pentru urmdtoarele faze tipice ale unui proiect:

I . Pre-construc(ia lucrarilor
2. Mobilizarea

3. Execufia lucr6rilor
4. Recepfia lucrdrilor
5. Perioada de garan(ie (de notificare a defectelor)

SARCINA I Pre-constructie

Activitdtile de pre-construc{ie se deslEgoard in perioada de pregdtire a execufiei lucrdrilor 9i presupun:

- Verificarea existenfei autoriza{iei de construire, precum gi indeplinirea condiliilor legale cu privire la
aceasta. Investitorul are obligalia conform Legii l0/1995, articolul 21b), sI obfinl toate acordurile gi

avizele necesare gi autorizafia de construire. Documentatia necesarl oblinerii autoriza{iei de construire
este precizat[ in Legea 5011991, modificatl gi republicat6.

- Verificarea corespondenfei dintre prevederile autorizatiei de construire qi ale proiectului. Se vor verifica
planurile de amplasament, planurile de situalie qi identificarea relelelor de utilitdli existente pe teren,

conform avizelor, acordurilor oblinute.
- Preluarea de la Beneficiar gi predarea cdtre Constructor a amplasamentului qi a reperelor de nivelment
(borne). Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcin6.
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- Dirigintele de $antier va convoca pentru aceastd fazd reprezentan(i ai Beneficiarului, ai Constructorului

9i ai definitorilor de instalalii 9i utilit{i publice aflate pe amplasament.
- La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care
va confine men(iuni referitoare la construc[iile sau instalafiile aflate pe amplasament sau in subsol gi

termenele de eliberare.

- Participarea, impreunl cu Proiectantul qi cu Constructorul, la trasarea generald a constructiei gi la

stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de $antier va asista la trasarea gi materializareabomelor de

referinf[ gi a cotelor de nivel in imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate gi materializate
c[ile de acces la amplasament gi limitele acestuia. Dirigintele de $antier va dispune marcarea gi protejarea

bornelor de reper ale construc{iei.
- Predarea cltre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de gantier. Dirigintele de gantier are

obligafia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de gantier, va solicita constructorului si
prezinte devizul oferti pentru organizarea de gantier in limita sumei cuprinse in oferta financiarS, respectiv

cheltuielile necesare in vederea credrii condiliilor de desfEgurare a activitatii de construc(ii - montaj, taxele
necesare oblinerii autorizaJiei de construc(ie provizorie, taxe de conectare la utilitdli, etc. Totodatd
Dirigintele de gantier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al construcfiei/
investitriei.

- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor gi procedurilor prevdzute pentru realizarea
construc[iei, verificarea existen]ei tuturor pieselor scrise gi desenate, corelarea acestora, respectarea

reglementlrilor cu privire la verificarea proiectelor de cdtre verificatori atesta{i, verificarea existen(ei in
proiect a prevederilor privind fazele determinante precum gi a programului de control al calit6lii,
verificarea existenlei tuturor avizelor, acordurilor, precum gi respectarea prevederilor legale privind
documentatia tehnicd.

- Verificdrile vor fi ftcute in funcfie de categoria de importanld a construcliei stabiliti prin proiect atdt la

construc{iile permanente gi provizorii cdt qi la lucr[rile de modernizare, modificare, transformare,
consolidare gi de reparafii.
- Dirigintele de $antier are obligalia de a emite comentarii asupra aplicabilit6tii Detaliilor de Execu(ie,

Caietelor de Sarcini gi asupra corectitudinii Listelor de Cantitili puse la dispozilie de c[tre Beneficiar.
- Asigurarea implementdrii unui sistem eficient de informare, comunicare gi raportare intre Beneficiar,
Constructor, Proiectant.

- Forma de comunicare de reguld va fi in scris, exceptdnd situaliile in care se dispune oprirea lucrdrilor pe

motiv de nerespectare a calitetii lucrdrilor sau a documentafiei, cazin care imediat dupd dispunerea opririi
lucrdrilor, Dirigintele de gantier va notifica acest lucru in scris Constructorului, Beneficiarului gi tuturor
factorilor implicafi.
- Emiterea ordinului de incepere a lucririlor citre Constructor qi comunicarea datei de incepere a lucririlor
de construcfii Inspectoratului Teritorial de Stat in Construc(ii.
- Dacd in contractul de execu[ie de lucrdri se prevdd gi pl6]i sub formd de avans, Dirigintele de $antier va

asista Beneficiarul in verificarea gi aprobarea scrisorii de garanfie bancard de bund executie.
- Asistenfa pentru Beneficiar in verificarea qi aprobarea unui contract de asigurare adecvat. Asigur[rile
incheiate qi prezentate de cdtre Constructor, precum gi documentelor anexate lor, trebuie sE fie in
concordantd cu prevederile contractului de execu{ie de lucrlri.
- Verificarea planului de actiuni pentru implementarea misurilor de reducere a impactului negativ asupra

mediului, intocmit pebaza documentelor contractului, cerinfelor Acordului de Mediu precum gi

monitorizarea implementdrii acestor mdsuri.

- Verificarea gi aprobarea propunerilor Constructorului privind managementul traficului gi misurile de

protecfia muncii atdt pentru personalul din gantier al Constructorului cdt qi pentru public (acolo unde este

cazul).

- Organizarea de gantier, accesul la gi din gantier trebuie amenajat in aga fel incdt sd nu distrugd mediul
inconjurltor, iar in privin(a programului de lucru al gantierului, Dirigintele de gantier va verifica existen[a
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aprobirilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in
scopul asi guriri i confortul ui riveranilor.

SARCINA 2 Mobilizarea
Mobilizarea este perioada ini1ial5 a fazei de construc{ie a Contractului. in acest timp Constructorul va

stabili facilit6ille de gantier atat pentru sine, cdt gi pentru Dirigintele de gantier. Dirigintele de gantier va

folosi aceastd perioadd pentru examinarea gi, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a

Constructorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de cdtre Dirigintele de $antier sunt dup[ cum urmeaz6:

- Examinarea Programului de constructie a Constructorului gi previziunilor fluxului de numerar, a m6inii
de lucru qi necesarului de echipament asociate.

- Examinarea./comentarea dacd este necesar a programului de achizilie a Contractorului in vederea

respectlrii regulii de origine qi de nalionalitate.
- Verificarea gi aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului gi a Planului de asigurare a calit[1ii, a

procedurilor de proces pentru lucrarea respectivd. Programul de verific[ri pe faze de recep{ieldeterminante
trebuie s6 fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Construc(ii.
- Examinarea./comentarea dac6 este necesar a Procedurilor de Protecfia Muncii a Constructorului.
- Examinarea eligibilit5lii, inregistrdrii Sub-Contractorilor propugi de Constructor, in vederea aprobdrii
acestora.

- Examinarea./aprobarea echipamentului importat temporar de cdtre Constructor.
- Emiterea Certificatului de Plat6 Interimar pentru plata in Avans, dacd este cazul.

SARCINA 3 Constructia
Sarcinile gi indatoririle Dirigintelui de qantier pe parcursul executirii lucr[rilor de construc{ie sunt, ftrd a

se limita ins5, urmdtoarele:

- Are atribu[iuni clar definite in ceea ce privegte respectarea Proiectului, a prevederilor din caietele de

sarcini gi din reglementdrile legale gi tehnice in vigoare referitoare la materialele inglobate in lucr[rile
permanente cdt gi referitoare la execu{ia lucrdrilor permanente.

- Verificarea respectlrii legislafiei cu privire la materialele utilizate privind: existen(a documentelor de

atestare a calitalii gi a originii, corespondenla calit6fii acestora cu prevederile cuprinse in certificatele de

calitate, contracte, proiecte.

- Verificarea respectlrii cerinfelor reglementate legal qi tehnic privind atestarea gi controlul califfilii,
privind utilizarea de produse noi.
- Interzicerea utilizdrii de materiale semifabricate gi prefabricate necorespunzdtoare sau frr[ certificate de

conformitate, declara{ie de conformitate ori frri agrement tehnic (pentru materialele netradi[ionale).
- Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in operd gi consemneazdin registre rezultatele din
buletinele de incercdri pentru materialele la care se fac probe de laborator.

- in cazul in care Dirigintele de gantier constat[ neconformitatea materialelor propuse a fi puse in operd cu

specificatriile tehnice, acesta are obligalia de a intocmi "Rapoarte de Neconformitate" ?n care vaprecizala
ce se referf, neconformitAtile, descrierea detaliatl a acestora gi termenul maxim de remediere.
- Reprezentantul Constructorului in gantier va trebui sI propund mdsurile de remediere, in urma consultlrii
cu proiectantul de specialitate.

- Nici o neconformitate nu va fi stinsS pdnd cdnd problemele semnalate nu vor fi rezolvate.
- Urmdregte realizarca construc(iei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de

sarcini qi ale reglementlrilor tehnice in vigoare.
- Examinarea Programului de construcfie a Constructorului gi previziunilor fluxului de numerar asociate.

- Verificarea conformit5tii documentafiei de execufie cu reglementdrile legale sitehnice specifice.
- Verificarea respectdrii tehnologiilor de execulie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurdrii
nivelului calitativ prev6zut in documenta{ia tehnic[, in contract gi in normele tehnice in vigoare.
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- Verificarea legalitalii execufiei lucr6rilor de construc{ii.
- Interzicerea utiliz[rii de lucr6tori neautorizafi pentru meseriile la care reglement[rile tehnice au prevederi
in acest sens.

- Interzicerea utilizdrii de tehnologii noi neagrementate tehnic.
- Verificarea,iaprobarea in colaborare cu Inspectorul in domeniul materiale gi produse pentru construclii a
propunerii de materiale ale Constructorului, in vederea respectdrii regulii de origine gi de na[ionalitate.
- Efectuarea verificarilor prevdzute in norme gi semnarea documentelor intocmite ca urmare a

verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucr[ri ce devin ascunse,

procese verbale calitative.

- Participarea al5turi de Inspectoratul de Stat in Construcfii la verificarea execu(iei in faze intermediare qi

faze determinante.

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in oper6.

- Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Constructor), atunci cAnd sunt cerute teste

suplimentare, inregistr6nd rezultatele.

- Analizarea mdsurdtorilor gi testelor pentru orice lucrare ce devine ascuns[, inainte ca aceasta sE fie
acoperitS.

- Urmirirea realizlrii lucrdrilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execufiei acestora, admildnd
la plati numai lucririle corespunzltoare din punct de vedere calitativ.
- Recuperarea avansului pl5tit de Beneficiar (dacd este cazul).

- Calcularea Sumelor Re(inute (dac6 este cazul), sub forma de cotl parte din fiecare certificat de platd,

drept garanfie de bunl execu{ie.

- Sistarea execu{iei, demolarea sau refacerea lucrdrilor executate necorespunzdtor,inbaza solu{iilor
elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora.

- Transmiterea proiectantului a sesizdrilor proprii sau ale participan[ilor la realizarea construcliei privind
neconformitdtile constatate pe parcursul execufiei.
- Monitorizarea evolu(iei lucririlor in compara(ie cu Graficul de execufie a Constructorului pentru a lua

mdsuri de remediere in cazul in care apar stagnlri, incetiniri sau alte impasuri.
- Verificarea respectlrii prevederilor legale cu privire la cerinfele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in construc{ii, in cazul efectuirii de modificiri ale documentafiei sau adoptirii de noi solu]ii care

schimbd condiliile iniliale.
- Urmdrirea respectlrii de c[tre executant a mdsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.
- Preluarea documentelor de la Constructor gi Proiectant gi completarea Cd(ii Tehnice a construc(iei cu

toate documentele prevdzute de reglementdrile legale.

- Inregistrarea zilnicd a evenimentelor de pe gantier qi a instruc[iunilor date Constructorului intr-un jurnal

de lucru. inregistrlrile trebuie sI fie lEcuteinbazaactivitdtilor Constructorului, incluzdnd echipamintul gi

fo(a de muncd pe gantier, precum gi toate informa(iile relevante privind factorii care ar afecta progresul -
vremea, defectarea echipamentulu i, etc.

- Realizarea inspec[iilor aga cum sunt prevdzute in Programul de Control pe faze de lucrdri gi inregistrarea
acestora.

- Primirea reclamatiilor Constructorului gi formularea de recomanddri pentru Beneficiar in privinta pl[1ilor
adilionale/ prelungirii duratei de execu(ie.

- Calcularea despagubirilor / penalitatilor.

- Medierea disputelor care apar pe gantier in timpul execu(iei lucrdrilor.
- Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie sE

cuprind[ cel pufin informalii privitoare la progresul lucrdrii, calitate, protec]ia muncii, variatii gi orice alte
probleme care ar afecta execufia adecvatd a lucrlrilor.
- Urmdrirea dezafectlrii lucrdrilor de organizare gi predarea terenului de(indtorului acestuia. La terminarea

lucrlrilor va dispune gi verifica aducerea la forma inifial5 a terenului gi mediului afectat de lucrdri (dac5

este cazul).
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- in cazul in care Dirigintele de gantier constatd neconformitatea lucrdrilor executate cu prevederile
menfionate mai sus, acesta are obligalia de a intocmi "Rapoarte de Neconformitate" in care va precizala
ce se referd neconformit6tile, descrierea detaliatd a acestora gi termenul maxim de remediere.
- Reprezentantul Constructorului in gantier va trebui sd propun6 mdsurile de remediere.

- Nici o Neconformitate nu va fi stinsd pdnd c6nd problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

SARCINA 4 Receptria lucrdrilor
Sarcinile qi indatoririle Dirigintelui de gantier la recepfia lucrdrilor de construc]ie sunt, frrd a se limita insl
la acestea, urm[toarele:

- Participarea la recepfia lucrdrilor. Asiguri secretariatul Comisiei de recep]ie gi intocmegte Procesul

verbal de recepfie la terminarea lucr6rilor inclusiv anexele care cuprind lucr6rile
restante/necorespunzdtoare stabilite de Comisia de recep{ie gi care trebuie finalizatelremediate in timpul
perioadei de garanlie.

- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de recep{ie, documenta{ia tehnicd gi economicf, a

constructiei, impreunl cu capitolele aferente cArfiitehnice a construc(iei.
- Intocmirea Certificatului de platl la recepfionarea lucrdrilorinbaza situaliei de lucriri transmise de

Contractor.

SARCINA 5 Perioada de earantie

Sarcinile gi indatoririle Dirigintelui de gantier in perioada de notificare a defectelor se refer[, fEr[ a se

limita insd la acestea, la remedierea defecliunilor/neconformit5lilor constatate de c[tre Comisie la recep{ia

la terminarea lucr5rilor, precum qi in perioada de garanlie a contractului de execulie lucr[ri;
- Urmdrirea rezolvdrii problemelor constatate de Comisia de recep{ie gi intocmirea documentelor de

aducere la indeplinire a mlsurilor impuse de Comisia de receplie. Dirigintele de qantier va urmdri
rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data recepfiei lucrdrilor, conform art.22 din
HGP.27311994.

- Certificarea la platd a sumelor re[inute sau confirmarea eliberdrii garanliei de bund execufie in termenul
prevdzut de legislalia in vigoare gi contract.

- In cazul in care Constructorul nu-gi va respecta obligafiile, Dirigintele de gantier va emite o somafie gi

dacd nici in acest caz executantul nu se conformeazd.o va Notifica atdt Constructorului cdt gi

Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de cdtre alt executant, cheltuiala fiind suportat[ de

Constructorul care nu gi-a indeplinit obligafiile.
- Propunerea unei programiri a inspecliilor periodice, efectuate de cltre Beneficiar, ale lucrdrilor in timpul
acestei perioade pentru a se asigura de o funclionare corespunzdtoare a acestora.

5.3. Documenta(ia standard pentru Dirigintele de qantier
Aceasta va cuprinde cel pufin urmltoarele:
. Proces verbal de predare - primire a amplasamentului gi a bornelor de repere
. Proces verbal de trasare a lucrdrilor
. Proces verbal de control al calitSlii lucrdrilor infaze determinante
. Proces verbal pentru verificarea calititii lucrlrilor ce devin ascunse
. Proces verbal de recep(ie calitativd
. Raport de neconformitate
. Figa rezumativi pentru certificatul intermediar de plati
. Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrSri
. Liste de cantiteti
. Restituirea avansurilor
. Centralizatorul notelor de comand[ suplimentardlde renuntare
. Foaie de atagament
. Nota de comand6 suplimentar5/de renun(are
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. Raport de inspectare lucrlri

. Minuta gedinlei saptamanale

. Jurnal de gantier

. Proces-verbal de recep(ie la terminarea lucrdrilor

6. Durata contractului
Data de incepere a contractului se stabile$te a fi din a doua zi de la semnarea contractului de ambele pa(i,
iar perioada de execu(ie va fi nu mai t6rziu de termenul final de realizare a intregului obiectiv de investifii.
Prelungirea termenelor de execufie a lucrdrilor de construclie va conduce la prelungirea contractului cu

aceeaqi perioadd, printr-un act adi{ional.

7. Cerin(e minime profesionale
Cerinfele minime profesionale solicitate de cdtre Autoritatea Contractantd gi pe care trebuie s[ le
indeplineascl Dirigintele de $antier sunt stabilite conform, Ordinului nr.1.496113.05.2011 pentru

aprobarea Procedurii de autorizare a dirigin{ilor de qantier, in func(ie de specificul qi categoria de

importanfi a construc{iei stabilite de cStre Proiectantul constructiei.
Dirigintele de gantier trebuie si facd dovada cI este autorizat conform Procedurii de autorizare a

diriginlilor de gantier stabilitd prin, Ordinul nr. I .496113.05.201I pentru aprobarea Procedurii de

autorizare a dirigintilor de qantier, pentru toate tipurile de lucrlri ce se vor executa.

8. Facilitlfi qi informafii furnizate de autoritatea contractantl
Autoritatea contractant6 va pune la dispozilia Dirigintelui de gantier cu care va incheia contractul,
urmdtoarele documente:

- Un exemplar din documenta(ia tehnici de execufie

- Detaliile de execu{ie

- Caietele de sarcini pe specialitdli
- Un exemplar din contractul de lucr5riincheiat cu constructorul
- Avizele, acordurile gi autoriza[ia de construire

9. Lista standardelor aplicabile
Ofertanlii se vor conforma legislaliei gi standardelor in vigoare, avdnd in vedere referirile la:

9.1. Reglement[rile tehnice definite in legisla{ia intern[, care sunt compatibile cu reglementdrile
Comunitdlii Europene;

9.2.Dacd nu existi reglementari tehnice in sensul celor prevdzutelapunctul 9.l,lareglementdri nafionale,

gi anume, de reguld in urm[toarea ordine de decddere:
. reglementiri nafionale care adoptd standarde europene;
. reglementiri na{ionale care adoptl standarde intemafionale;
. alte reglementdri.

10. Detalii tehnice
Proiectul tehnic este cel intocmit de SC GG TEHNIC PROIECT SRL, proiect ce poate fi studiat la sediul

achizitorului, Primdria oragului Ocna Mureg, Strada N. Iorga, nr.27 , Serviciul Urbanism - amenajarea

teritoriului.

1 1. Atribuirea contractului
Oferta cflgtigitoare va fi oferta care are pre{ul cel mai scizut.
Noti: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu pre{uri egale: in cazul in care

doul sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc cu acelaqi pref, autoritatea contractantd va solicita
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acestor ofertanfi depunerea unor noi oferte financiare. Dacd egalitatea persist6 qi dupd dou[ reofertlri, va

fi declarat cdqtigltor ofertantul care a depus primul oferta financiard iniliald.
La stabilirea clasamentului se vor lua in considerare doar primele doud zecimale ale preturilor

ofertelor, fbr6 rotunj iri.
ln cazul in care ofertantul cAgtigdtor refuzd sd semneze contractul de prestdri servicii, Achizitorul

poate opta intre incheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul al doilea sau poate repeta procesul de

atribuire a contractului.

12. Garan{ii
GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
5% din valoarea contractului, fIrI TVA - se va constitui in oricare din modalitafile prevlzute de art.39
din Legea 9812016

13. Termene
- termenul de execulie al lucrdrilor - 4 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrdrilor
- termenul de garan{ie al lucririlor -24luni de la data semn6rii procesului verbal de receplie la

terminarea lucrdrilor.
in cazul prelungirii termenelor de execu[ie a lucrdrilor de investifii, termenul de prestare a

serviciilor se prelunge$te corespunzdtor, prin act adilional, ftrI a se modifica pre{ul contractului.

14. Observa{ii
- Autoritatea contractantd igi rezerva dreptul de a emite certificat constatator privind buna prestare

a serviciilor;
- Autoritatea contractantd iqi rezerva dreptul de a solicita clarificdri in orice fazd a derulbrii

procesului de atribuire a contractului de servicii;

15. Precizlri
1. Suma totalI maximl disponibili pentru aceasti achizilie - 4201,68lei frr[ TVA (5000,00 lei cu

TVA). Ofertele care depdgesc aceast6 valoare vor fi respinse ca inacceptabile.

2. Principalele modaliteti de finanfare gi platl - buget local
3. Plata serviciilor prestate se va face in termen de maxim 30 zile de la data depunerii facturii la

achizitor.

16. Specificafii privind oferta:
Ofertele se vor depune la registratura Primdriei oragului Ocna Mureg, str. N. Iorga nr.27, jud.

Alba, sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com, pdnd la data qi ora indicate in anunfurile de

publicitate, folosind formularul pus la dispozilie de Achizitor.
Din oferta depusd trebuie sa reiasd clar denumirea ofertantului, adresa, codul fiscal, nr. telefon/fax,

adres[ e-mail.

Informafii suplimentare gi clarific5ri vor putea fi solicitate pe adresa de e-mail

achizilii@primariaocnamures.ro sau la nr. de tel. 0733670584 - persoand de contact Morar Viorel.
Rdspunsul la solicitlrile de clarific[ri va fi postat pe site-ul www.primiriaocnamures.ro la secliunea

Achizilii publice.
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Propunere

Contract de servicii

data

in temeiul Legii9812016 privind achiziliile publice, a HG 39512016 - Hotdrdre pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitrie

publicS/acordului cadru din Legea 9812016 gi a Raportului procedurii nr. din .......... s-a incheiat

prezentul contract de prestdri de servicii, intre

ORA$UL OCNA MURE$ cu sediul in Ocna Mureg, str.N.Iorga, nr.27,jud. Alba, tel. 0258871257,
fax.0258871217, e-mail: ocnamures2005@yahoo.com , nr. inreg. 3711 din 26.08.1993, CUI 4563228,

cont: . .... deschis la Trezoreria Aiud, rcprezentatd de primar jur. Vinteler
Silviu, in calitate de achizitor

.... num[r de inmatriculare

.........., jrd.
cod fiscal

telefon/fax
..... cont

;ffir,ilil; -- lllli,l',i1,;;;;;;;;;,,. 
reprezentatdprin

2. Dejin4ii
2.1 -ln prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta[i astfel:

a) contract - prezentul contract qi toate anexele sale;

b) achizitor Si prestator - p[{ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c) prelul contractului - prelul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integral[ gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;

d) servicii - activitdti a c[ror prestare face obiect al contractului;

e) produse - echipamentele, maqinile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract qi pe care prestatorul are obligalia de a le fumiza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) forla majord - reprezintd o imprejurare de origine externS, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibild gi inevitabild, care se afl6 in afara controlului oricirei pdrfi, care nu se datoreaz[ gregelii sau

vinei acestora, gi care face imposibil5 executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate

asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii
apdrute ca urrnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivS, ci enun[iativ6. Nu este

considerat fo(d majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, frrd a crea o imposibilitate de

executare, face extrem de costisitoare executarea obliga{iilor uneia din pd(i;

d zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi"sau'ozile" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice dac[ nu se specificd in
mod diferit.

Clauze oblisatorii

1.4
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4. Obiectul Si prelul contractului

4.l. - Prestatorul se obligd sd presteze "Servicii de dirigen(ie de qantier pentru Lucrlri de

modernizare trotuare pe strada LungI din oragul Ocna Mureg, cod CPV: 71520000-9 - Servicii de

supraveghere a lucririlor", in perioada/perioadele convenite gi in conformitate cu cerintele caietului de

sarcini si cu obligaliile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga sd pldteasc6 prestatorului pre[ul convenit pentru indeplinirea contractului de

"Servicii de dirigen{ie de gantier pentru Lucriri de modernizare trotuare pe strada LungI din
oraqul Ocna Mureg".
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pre(ul serviciilor prestate, pl[tibil
prestatorului de cltre achizitor, este de ...... lei ftrI TVA.

5. Durato contractului
5.1 Serviciul de diriginte de gantier se va presta pe toatd perioada de execulie qi garan{ie a lucrlrilor
contractate prin contractul de execulie lucrdri. Perioada de garanfie tehnic[ a lucririlor este de 2 ani de la
data recepliei la terminarea lucrdrilor, pdni la data recepliei finale.

5.2 ln cazul prelungirii termenului de execulie, pentru lucrdrile menlionate la punctul 5.1, durata

prezentului contract se va prelungi p0n6 la data finalizdrii lucr[rilor, prin incheierea unui act adi]ional in
acest sens, fdrda fi modificat prelul contractului.

6. Documentele contract ului
6.I - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd Si financiard;

7. Obligaliile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligl sd presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada convenitd
gi in conformitate cu obliga(iile asumate.

7.2- Prestatorul are obliga{ia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalism, promptitudine,

fidelitate, respectarea LegiilO/I995 privind calitatea in constructii si a tuturor actelor normative in
vigoare, precum si cu respectarea anexelor la contractul de lucrari.

7.3 - Prestatorul se obligd s[ desplgubeascd achizitorul impotriva oricdror:
i) reclamalii gi acfiuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectualS

(brevete, nume, mlrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala{iile sau utilajele
folosite pentru sau in legIturd cu serviciile prestate, gi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, rezultate din executarea contractului, cu

excepfia situaliei in care acestea rezulti din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.
7.4- Prestatorul se obliga sd asigure prezenla zilnicd, a dirigintelui pe qantier pe parcursul execut[rii
lucr[rilor.
7.5- in exercitarea verific[rii realizdrii corecte a execufiei lucr[rilor de construc{ii dirigintele de gantier are

urmdtoarele obligalii :

s[ verifice corespondenfa dintre prevederile autorizafiei de construire gi ale proiectului;

si preia amplasamentul si reperele de nivelment si sa le predea executantului libere de orice

sarcini;

sd participe impreund cu proiectantul qi cu executantul la trasarea general[ a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

sa studieze proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor;

15



sa verifice existenta tuturor pieselor scrise si desenate, cu respectarea prevederilor referitoare la
verificarea proiectelor de catre verificatori atestati;

sa verifice existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a

programului de control al proiectantului;

sa verifice existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale

privind documentatia tehnica;

sa verifice existenta sistemului propriu de asigurare a calitatii al antreprenorului general si al

subantreprenorilor de specialitate;

sa urrnareasca realizarea lucrarilor conform limitelor si prevederilor cuprinse in prezentul

contract, in proiecte, caietele de sarcini si reglementarile tehnice in vigoare;

sa verifice respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea

asigurarii nivelului calitativ prevazut in cadrul documentatiei tehnice, a prezentului contract, a normelor
tehnice in vigoare si a contractului de antrepriza;

sa se prezinte cel putin o data pe saptamana (sau ori de cate ori este solicitat de catre

beneficiarul / executantul lucrarii) la imobilul care face obiectul prezentului caiet de sarcini

sa efectueze verificarile cerute de normativele in vigoare, in limitele prevazute in prezentul
contract si sa semneze documentele intocmite ca urrnare a acestor verificari (procese verbale la faze
determinante, procese verbale de lucrari ascunse );

sa verifice respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate, existenta documentelor de

atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din contracte, proiecte etc;

sa urrnareasca punerea in lucrare doar a materialelor si/sau a semifabricatelor care respecta

prescriptiile legale, precum si a tehnologiilor de executie noi, agrementate tehnic;
sa asiste la prelevarea probelor de la locul de realizare a constructiilor;
sa participe la verificarea de faze determinante;

sa interzica utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;

sa urrnareasca realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic pe tot parcursul executiei
acestora, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ;

sa solicite antreprenorului general, dupa caz, sistarea executiei, demolarea sau refacerea

lucrarilor executate in mod necorespunzator in baza solutiilor aprobate de proiectant sau de catre
persoanele abilitate prin lege pentru realizarea acestora;

sa verifice respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin legea nr 10/1995

privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi

solutii care schimba condiitile initiale;
sa preia documentele de la constructor si proiectant si sa completeze cartea tehnica a

constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

sa verifice si sa confirme cantitatile reale de lucrari executate si prezentate pentru decontare,

alaturi de proiectant, reprezentant beneficiar sau reprezentantul Consiliului Local pe raza caruia se

deruleaza lucrarea;

sa participe la receptia lucrarilor, asigurand secretariatul receptiei si sa intocmeasca actele de

receptie ;

sa urmareasca rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si sa intocmeasca

documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie;

sa asigure si sa ia toate precautiile necesare pentru ca executantul sau oricare alta persoana sa

nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele care fac parte din Patrimoniul Cultural National, si sa

instiinteze executantul si beneficiarul despre eventuale nereguli descoperite in acest sens;

toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate ca fiind proprietatea absoluta a

achizitorului
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7.6- Dirigintele de gantier rdspunde, conform prevederilor legale, in cazul neducerii la indeplinire a

obligaliilor prev5zute in prezentul contract precum gi in cazul neasigur6rii din culpa lui a realizdrii
nivelului calitativ al lucr[rilor.

8. Obligaliile principale ale achizitorului
8.1. Achizitorul se obligd sE plSteascd pre(ul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2. Achizitorul se obliga sE recep[ioneze serviciile prestate in termenul convenit.

8.3. Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit.
8.4. Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii

de cltre acesta, respectiv in termen de maxim 30 zile de la data depunerii ei.

8.5. In perioada in care constructorul nu va executa lucrdri ca urmare a timpului nefavorabil, nu se va

efectua platd c[tre dirigintele de gantier.

8.6. Plata serviciilor prestate se va realiza procentual din valoarea situaliilor de lucrdri acceptate la platd de

beneficiar, fdrd a depSgi pre(ul contractului. Depiqirea termenului de execu(ie a lucrlrilor nu obligd
achizitorul la plali suplimentare.

9. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reuqegte sd-gi execute obliga{iile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalitdli. Rata dobinzii penalizatoare este de O,lYo I
zi deintdrziere calculat[ la valoarea serviciilor ce trebuie prestate.

9.2. -Dacd,intitziereaprevdzut[ la punctul 9.1. depSgegte 30 de zile calendaristice, Achizitorul are dreptul,
conform liberei sale alegeri, ori de a rezilia prezentul contract, fdrd interven{ia vreunei instan(e, ftr[
punere in intdrziere gi fEr[ vreo altd formalitate, ori de a percepe in continuare penalitSli pentru frecare zi
de intArziere, caz in care va comunica Prestatorului care este termenul limitd de prestare a serviciilor,
dincolo de care, in caz de nefinalizare a obliga[iilor asumate de cltre Prestator, contractul se reziliazd.
9.3 - In cazul rezilierii contractului de servicii din vina exclusivl a prestatorului, garanlia de bunl execufie

se indisponibilizeazd, temporar in favoarea achizitorului, pdnd in momentul stabilirii in mod definitiv a
intinderii prejudiciului creat, urm6nd ca dupd caz, aaeasta si se restituie pdnd la limita prejudiciului sau sd

nu se restituie in cazul in care intinderea prejudiciului excede cuantumul garanfiei.

9.4 -in cazul in care achizitorul nu onoreaz[ facturile in termenul prevf,zut la art. 8.4, atunciacesta are

obligalia de a pl[ti penalitdli. Rata dob6n zii penalizatoare este de 0,1 o/o pe zi de intdrziere calculatd la
suma scadent[ gi restant[.

9.5 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p[r[i, in mod

culpabil gi repetat, dd dreptul pil(.-iilezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata
de daune-interese.

9.6 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renun(a oric6nd la contract, printr-o notificare scrisl adresatd

Prestatorului, fdr[ nicio compensafie, dac6 acesta din urmi dd faliment, cu condilia ca aceastl renun[are sd

nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acfiune sau despdgubire pentru executant. in acest caz,

Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract executatd p6nd

la data denuntdrii unilaterale a contractului.
9,7 - Pdrtile au convenit de comun acord ca prezentul contract sd inceteze de plin drept, in temeiul unui
pact comisoriu de gradul IV, ftrd punerea in int6rziere a prestatorului, sau ftrd, altd formalitate si fara
interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile certificarile sau orice alte documente

necesare executarii obligatiilor contractuale;

b) daca una dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile contractuale fara acordul celeilalte parti;
c) in cazul incalcarii de catre una dintre parti a obligatiilor sale, dup ace a fost notificata, in scris, de

cealalta parte ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale.
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9.8 - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile

contractante.

1 0. Incetarea Contract ul ui
10.1 - Contractul inceteazl de drept prin ajungerea lui la termen.

10.2 - Contractul poate inceta oricdnd, in perioada de valabilitate, prin intelegerea amiabili a p64ilor.

Clauze specifice

11. Alte responsabilitd1i ale prestatorului
l1.l - (l) Prestatorul are obliga(ia de a executa serviciile prevlzute in contract cu profesionalismul gi

promptitudinea cuven ite an gaj amentului asumat .

(2) Prestatorul se obligd s[ supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane, materialele,
instala(iile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitiv6, cerute de gi

pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutl in contract sau se poate

deduce in mod rezonabil din contract.

ll.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor in conformitate cu obligatiile
prevezute in normele legale in vigoare ce reglementeaza acest domeniu si de prezentul contract. Totodatd,

este r[spunzdtor atdt de siguranfa tuturor operafiunilor gi metodelor de prestare utilizate, cdt qi de

calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

12. Alte responsabilitdli ale achizitorului
l2.l - Achizitorul se oblig6 s5 puni la dispozilia prestatorului orice facilitafi gi/sau informa(ii pe care

acesta le-a cerut in propunerea tehnici gi pe care le considerd necesare pentru ?ndeplinirea contractului.

13. Receplie Si veriftcdri
13.1 - Achizitorul are dreptulde a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile legale in vigoare precum si cu caietele de sarcini.
13.2 - Verificdrile vor fi efectuate de cltre achizitor prin reprezentan{ii s[i imputernicili, in conformitate
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului,

identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.

13.3 - (l ) La finalizarea prestarii serviciului de dirigentie, prestatorul are obliga{ia de a aviza faptul ca sunt

indeplinite conditiile pentru ca executantul sa solicite receptia lucrarii.
Prestarea serviciului de dirigentie, va fi considerata finalizata, la data semnarii procesului verbal de

receptie finala la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie din contractul de lucrari.

1 4. incepere, /inalisare, intdrzieri, sistare
14.1 - (l) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de incepere a contractului.
(2) In cazul in care execufia lucririlor pentru care se presteazi serviciile de dirigen(ie sufer[ intdrzieri,

termenul de prestare a serviciilor se prelungegte automat, frrd ca preful contractului sI se modifice.
Prelungirea termenului de prestare a serviciilor se va face prin act adilional. Termenul de valabilitate a

garan(iei de bunl execufie se prelungeqte cu perioada de timp de prelungire a prest[rii serviciilor.

I 5. Aj ustarea prelului contract ul ui
l5.l - Pentru serviciile prestate, pl[1ile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in
propunerea financiar6, anexd la contract.

15.2 - Pre{ul contractului nu se modifica si nu se ajusteaza pe toata perioada de derulare a contractului,
fiind considerat ferm exprimat in oferta.
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16. Forla majord
16.1 - Fo(a majord este constatatd de o autoritate competentd.
16.2 - Fo(a majori exonereazd par\ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract pe toati perioada in care aceasta aclioneazd,.

16.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac{iune a for[ei majore, dar ftrd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau p6(ilor p6rndla aparilia acesteia.

16.4 - Partea contractanti care invocd fo(a majord are obliga{ia de a notifica celeilalte p64i, imediat gi in
mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitarii
consecin{elor.

16.5 - Partea contractantd care invocd fo(a majori are obligafia de a notifica celeilalte p6(i incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

16.6- Dacd fo(a majord aclioneazd sau se estimeaz6 ca va acJiona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sd notifice celeilalte p[(i incetarea de drept a prezentului contract, {Er[ ca vreuna din
p6(i sa poatd pretindd celeilalte daune-interese.

17. Garanlio de bund execu(ie a contractului
17.1 - (l) prestatorul se oblig[ sd constituie garanfia de bun6 execufie a contractului in cuantum de 57"
din valoarea contractului fara TVA (. . lei), pdn[ la intrarea in efectivitate a acestuia. GaranJia

se va constitui in conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 39512016 cu modificirile gi completirile ulterioare.
Aceasta poate fi constituita gi prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi pa(iale. in acest

caz, contractantul are obligafia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent un cont de disponibil distinct la dispozi[ia autoritAtii contractante. Suma inifiala care se depune
de cdtre contractant nu trebuie s[ fie mai micd de 0,5Yo din valoarea contractului. Pe parcursul indeplinirii
contractului, autoritatea contractantd wmeazi sd alimenteze acest cont prin refineri succesive din sumele
datorate gi cuvenite contractantului p0nd la concurenfa sumei stabilite drept garanfie de bund execu{ie in
documentalia de atribuire.

17.2- Achizitorul se obligl sd elibereze garantia pentru participare gi sE emitl ordinul de incepere a

contractului numai dupd ce executantul a licut dovada constituirii garan(iei de bund execufie
17.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garanfiei de bund execu[ie, in limita

prejudiciului creat, dac[ prestatorul nu igi executd, executi cu intdrziere sau executd necorespunzdtor
obliga{iile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei preten(ii asupra garan{iei de bund
execu{ie, achizitorul are- obligalia de a notifica acest lucru prestatorului, preciz6nd totodati obliga(iile care

nu au fost respectate. in cazul execut[rii garanfiei de bund execufie, pa(ial sau total, presiaiorul are

obliga{ia de a reintregii garan}ia raportat la restul rdmas de executat.

17.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie conform art.42, alin. (3) lit. c) din HG
nr.39512016.

1 8. Solulionarea litigiilor
l8.l - Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice nein(elegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturl cu indeplinirea
contractului.

18.2 - Dac6, dupa 1 5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reugesc sd rezolve
in mod amiabil o divergentd contractualS, fiecare poate solicita ca disputa sd se solu{ioneze, fie de cltre
instan(ele judecltoreqti competente.

19. Limba care guverneazd contractul
19.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romdn[.
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20. Comunicdri
20.1 - (l) Orice comunicare intre p6(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisl in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cdt gi in momentul primirii.
20.2 - Comunicdrile intre p6(i se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

21. Legea aplicabild contractului
2l.l - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

PI(ile au inteles sI incheie azi ............ prezentul contract in 2 (doua) exemplare.

ACHIZITOR, ORA$UL OCNA MURE$ prin

PzuMAR DIRECTIA ECONOMICA, DIRECTIA JURIDICA
jurist Vinteler Silviu Ec. Onac Aida jur. Nicoard Florin Ovidiu

BIROU URBANISM. AVIZAT CFP, $EF BIROU ACHIZITII PUBLICE
Ing. Birig Sorina Ec. Drdgan Mirela Ec. Potinteu Vasile

PREST'ATOR,.......... "........ prin

I\DMINIS'TRATOR,
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea ofertantului, adresa,

codul fiscal, nr. telefon/fax, adresd e-mail)

FORMULAR DE OFERTA

Cdtre:

Oraqul Ocna Mureg
Str. N. Iorga nr. 27, Ocna Mureq, judetul Alba,

I . Examindnd documenta[ia de atribuire, subsemna[ii, reprezentan(i ai ofertantului ......
(denumirea ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile gi

cerinJele cuprinse in documenta[ia mai sus mentionatd, sI prestam: " Servicii de dirigenfie de qantier

pentru Lucriri de modernizare trotuare pe strada LungI din oragul Ocna Mureq", pentru suma

total[ de ............. , lei (suma in litere gi in cifre), la care se

adaugr TVA in valoare de ............. ........ lei (suma in litere gi in cifre).
2. Ne angaj dm ca, in cazul in care oferta noastri este stabilitd cdgtigltoare, sI incepem prestarea
serviciilor cAt mai cur6nd posibil dupd primirea ordinului de incepere gi sE finalizlm serviciile in
conformitate cu graficul de prestare cuprins in oferta tehnicd, in ..............
(perioada in litere gi in cifre).
3. Ne angajdm sd menfinem aceastd ofertd valabil[ pentru o duratd de ............ ......... zile,
(durata in litere 9i cifre) respectiv pdnd la data de (ziualluna/anul) gi ea va rdmdne
obligatorie pentru noi gi poate fi acceptatd oricAnd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am infeles gi consimfim c6, in cazul in care oferta noastr[ este stabiliti ca fiind cdgtigdtoare, sI
constituim garanfia de bunl execufie in conformitate cu prevederile din documenta(ia de atribuire qi

opfiunea noastr6.

5. Precizdm c6: (se bifeazd, opJiunea corespunzdtoare):

l-l depunem ofertf, alternativd, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertl separat, marcat
in mod clar,,altern ativ d" l" altd ofertd".

l_l nu depunem ofertd alternativd.
6. PdnI la incheierea gi semnarea contractului de achizilie publicd aceasta ofert6, impreund cu
comunicarea transmisi de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptatd ca fiind cdgtigitoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.
7. inlelegem cd nu sunte{i obligali sd accepta{i oferta cu cel mai scdzut pre[ sau orice ofertd primitd.

Data I I

Ofertant / Lider de asocialie,

... (numele operatorului economic)

in caritate * ...:....::...................-....--. . i:;r*"::l::,:::":{":::::::""yr:;:';::,';'% in numere
(denum irea/nume,le operatorul ui econornic)
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