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                     R O M Â N I A                 NESECRET 
MINISTERUL APĂRĂRII NAłIOANLE               Exemplarul unic 
    UNITATEA MILITARĂ 02543                 S.E. 0455 
         _____________ 2009       DOSAR NR. ___     

Nr. A ______ 
-  IAŞI – 
     

                                                                                          APROB 
                     ŞEFUL UNITĂłII MILITARE 02543 IA ŞI 

                               COLONEL INGINER 
                  PASĂRE LIVIU 
       

                  

   CAIET   DE   SARCINI 
PENTRU  ACHIZI łIA   DE   LUCRĂRI 

’’ Întocmirea Proiectului tehnic, cu detalii de execuŃie, verificarea proiectului pe specialităŃi  
şi execuŃie lucrare având ca OBIECT “ Centrala termică cu gospodărie de combustibil, reŃea 
termică şi instalaŃii de încălzire interioară, apă caldă menajeră şi condiŃionare la pavilioanele 

P.C.Z. şi A  în cazarma 979 Bacău’’ 
 

 Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat conform prevederilor legislaŃiei româneşti, în temeiul 
următoarelor acte normative: 

- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, cu modificările la zi; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de 
urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 1.587/2003 privind aplicarea procedurii de conciliere pentru 
soluŃionarea divergenŃelor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică; 
       - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcŃia de verificare 
a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziŃie publică; 
 - Hotărârea Guvernului României nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcŃia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuirea contractelor de achiziŃie publică; 
  
AUTORITATEA   CONTRACTANT Ă:     

Ministerul Apărării NaŃionale - Unitatea Militară 02543 Iaşi, cu sediul în Iaşi, strada 
Aeroportului nr. 2, tel. 0232/273.416, fax 0232/273.416. 

Beneficiarul lucrărilor: - Unitatea Militară  02015 Bacău.      
 
    

2.  OBIECTUL   CAIETULUI   DE   SARCINI  

2.1 AchiziŃia în cadru concurenŃial, transparent, de către Ministerul Apărării NaŃionale, 

prin Unitatea Militară 02543 Iaşi – denumită în continuare Autoritate contractantă, a lucrării:  
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA LUCR ĂRII COD CPV 

1. 

Proiectului tehnic, cu detalii de execuŃie, verificarea 
proiectului pe specialităŃi  şi execuŃie lucrare având ca 
OBIECT “ Centrala termică cu gospodărie de combustibil, 
reŃea termică şi instalaŃii de încălzire interioară, apă caldă 
menajeră şi condiŃionare la pavilioanele P.C.Z. şi A  în 
cazarma 979 Bacău’’  

 
71321200-6  
45251200-3 

 

 

2.2  Procedura aplicată pentru achiziŃia lucrării: CERERE DE OFERTE . 
 

  2.3 AchiziŃia lucrărilor presupune:  

2.3.1  Elaborare  proiect tehnic faza DDE, conform datelor din Anexa 1; 

2.3.2  Elaborare proiectului  pentru Autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC ;  

2.3.3  Elaborarea proiect pentru organizarea execuŃiei lucrărilor (POE); 

2.3.4  Elaborare deviz general conform H.G.R. nr. 28/2008  şi anexei 1 la prezentul caiet; 

2.3.5 Verificarea proiectului tehnic de către verificatori de proiecte atestaŃi MLPAT / MTCT 

pe specialităŃi, astfel: 

1. A.1 – rezistenŃa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele 

seismice pentru construcŃii edilitare şi de gospodărie comunală; 

2. C. – siguranŃa la foc pentru toate domeniile; 

3. D. – sănătatea oamenilor şi protecŃia mediului pentru toate domeniile; 

4. It. – instalaŃii termice; 

5. Ie. – instalaŃii electrice, de automatizare şi semnalizare, de avertizare şi prevenire 

a incendiilor; 

2.3.6 AsistenŃă tehnică pe perioada de execuŃie a lucrărilor şi prezenŃa proiectantului la 

punctul de lucru pentru certificarea procesului – verbal de lucrări ajunse în faze 

determinante; 

2.3.7 ExecuŃie lucrare conform proiectul tehnic şi documentaŃiei de execuŃie; 

2.3.8 Pregătirea personalului de exploatare; 

2.3.9 Probe tehnologice; 

2.3.10 Întocmirea documentaŃiei şi obŃinerea AutorizaŃiei de funcŃionare iniŃială eliberată de 

către ISCIR conform Legii nr. 64/2008. 

Termen de finalizare a obiectivului:   - maxim 4 luni . 

2.4 VALOAREA ACHIZI łIEI FINALE  este determinată de ,, oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic’’. 

2.5  RecepŃia proiectului tehnic se va efectua la sediul autorităŃii contractante, iar recepŃia 
lucrărilor la sediul beneficiarului. 

2.6 Pe parcursul elaborării proiectului tehnic şi a detaliilor de execuŃie, proiectantul va 
prezenta beneficiarului  soluŃiile tehnice adoptate, în etape succesive, astfel: 

 

Etapa I 
     Concluzii trase în urma culegerii datelor de pe teren şi eventualele neconcordanŃe cu datele 
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din documentaŃia de atribuire, în termen de  3 zile de la încheierea contractului;   
      Detalierea şi confirmarea constrângerilor şi solicitărilor beneficiarului de folosinŃă şi a 
directorului de programe, în termen de 5 zile de la încheierea contractului; 
      Prezentarea conceptului de proiectare a obiectivului, în termen de  7 zile de la încheierea 
contractului ; 
 Prezentarea documentaŃiei complete pentru verificare de către verificator atestat, în termen 
de 15 de zile de la încheierea contractului; 
      Prezentarea, pentru recepŃie, la autoritatea contractantă, a documentaŃiei complete faza 
„proiect tehnic” (proiect tehnic şi detalii de execuŃie, proiect autorizare de construire,  organizare 
de şantier), inclusiv referatul verificatorului de proiect atestat, în termen de 20 de zile de la 
încheierea contractului. 
 

              Etapa II 
     După recepŃia proiectului tehnic de execuŃie, proiectantul are obligaŃia  de a urmări fazele 
determinante şi etapele execuŃiei descrise în programul de control pe şantier  a calităŃii lucrărilor.  
De asemenea, proiectantul va fi prezent la punctul lucru în vederea certificării procesului – verbal 
de lucrări ajunse în faze determinante. 

* * * * 

 Pe parcursul execuŃiei lucrărilor, proiectantul are obligaŃia de a acorda consultanŃă şi 

asistenŃă tehnică pe şantier, de a întocmi detaliile de execuŃie, dispoziŃiile de şantier, de a verifica 

şi aviza notele de renunŃare şi notele de comandă suplimentare emise de executant şi aprobate de 

investitor, de a rezolva prin soluŃii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de 

soluŃii, corectări ale greşelilor din proiect care sunt descoperite pe întreaga perioadă de execuŃie.     

      Proiectantul are obligaŃia de a întocmi „Referatul Proiectantului” şi de a participa, în 

calitate de invitat, la solicitarea investitorului, la „RecepŃia La Terminarea Lucrărilor” 

obiectivului. 

2.7. ExecuŃia lucrărilor are următoarele etape: 

- predarea amplasamentului de către beneficiar; 

- executarea lucrărilor de organizare de şantier; 

- executarea lucrărilor pe faze determinante; 

- recepŃia la terminarea lucrărilor; 

- recepŃia finală. 

 

3.   PARTICULARIT ĂłI   ALE   OFERTELOR   

3.1 Fiecare ofertă depusă este fermă şi se va constitui într-un document de răspuns la 

caietul de sarcini şi la documentele anexă la acesta, cu referinŃe clare care să răspundă fiecărei 

prevederi / cerinŃe/ detaliu din fiecare punct şi subpunct al prezentului caiet de sarcini şi a 

specificaŃiilor tehnice, inclusiv indicarea valorilor şi detaliilor cuantificabile, acolo unde este 

cazul, pentru acordarea punctajului de departajare a ofertelor maximale depuse.           

3.2 Ofertele prezentate de depunători, din partea fiecărui participant, vor respecta datele 

din  fişa de date a achiziŃiei, caietul de sarcini şi formularele anexate.  

3.3 Propunerea financiară va fi exprimată la valoarea totală pentru lucrarea ofertată şi va fi 

susŃinută cu documente.  
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      3.4 Oferta financiară a lucrărilor trebuie detaliat ă astfel încât să includă valoarea 

pentru servicii şi lucrare, precum şi valoarea totală la finalizarea lucrărilor, inclusiv T.V.A. 

conform Anexei 1 la formularul C. Propunerile financiare vor fi susŃinute cu documente 

(deviz de lucrări, deviz de servicii pentru proiectare).   

 

4. CERINłE   GENERALE 

OfertanŃii trebuie să depună oferta tip pachet şi trebuie să cuprindă obligatoriu proiectarea, 

verificarea proiectului, execuŃia lucrării şi asistenŃa tehnică  pe durata execuŃiei lucrării. 

CondiŃiile şi specificaŃiile tehnice sunt prezentate în Anexa nr. 1 la prezentul caiet de 

sarcini. 

5. PRECIZĂRI   GENERALE 

 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaŃia pentru atribuirea contractului de 

servicii şi constituie ansamblul cerinŃelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică. 

Autoritatea contractantă va încheia contractul de lucrări în funcŃie de alocaŃiile bugetare 

anuale şi îşi rezervă dreptul de a renunŃa la unele obiecte dacă acestea depăşesc capacităŃile de 

plată sau dacă intervin modificări ca urmare a unor alte priorităŃi ale Ministerului Apărării 

NaŃionale.  Plata se face în termen de  maxim 30 de zile de la recepŃia proiectului tehnic. În cazul 

suplimentării fondurilor, autoritatea contractantă poate încheia acte adiŃionale pentru lucrări 

suplimentare potrivit prevederilor legislaŃiei privind achiziŃiile publice. 

În cazul în care valoarea lucrărilor suplimentare depăşeşte 5% din valoarea ofertei 

adjudecate, persoana juridică achizitoare poate să atragă răspunderea proiectantului 

apelând la garanŃia de aplicabilitate a proiectului. 

Modalitatea de derulare a plăŃilor se face pe faze astfel:  

• Proiectare – după predarea proiectului tehnic verificat de verificatorul de  proiecte atestat şi 

recepŃionat de comisia autorităŃii contractante; 

• ExecuŃia – pe stadii fizice, conform graficului de execuŃie şi plăŃi anexă la contract, în baza 

procesului verbal de verificare a stadiului fizic acceptat de autoritatea contractantă. 

Prezentarea propunerii tehnice şi financiare se face conform fişei de date a achiziŃiei.  

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. 

Oferta depusă va cuprinde toate documentele solicitate în fişa de date a achiziŃiei,  în 

caz contrar, ofertantul va fi descalificat. 

 

6. CERINłE   FINANCIARE - MODALIT ĂłI   DE   PLATĂ  

FinanŃarea se realizează integral din surse bugetare, iar plata lucrărilor contractate se 

realizează pe etape conform punctului VI.6 din fişa de date a achiziŃiei. 
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7.   CERINłE   JURIDICE – CONTRACTUALE   SPECIFICE 

 Legea aplicabilă derulării procedurii de achiziŃie publică este legea română. 

 Contractele sunt supuse dispoziŃiilor legale prevăzute de către părŃi. 

 
 

 COMISIA  DE ÎNTOCMIRE A DOCUMENTA łIEI DE ATRIBUIRE 
 
 

 Locotenent colonel  
    Cristian VASILIU - pre şedinte  _________ 

Căpitan inginer 
    Silviu SICOE – membru                  _________ 
          

Sublocotenent inginer 
     Vali Adrian IPATE – membru   _________ 
 P.c.c. inginer  
    Petru BOTEZ – membru  _________ 
 P.c.c.  
    Mihaela TÂRNOVAN – membru __________ 
  
  

AVIZAT 
                                                P.c.c. consilier juridic 
                           Irina DOBRIŞAN   __________ 
 


