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CAPITOLUL  II 
 
      CAIET  DE  SARCINI 
                                                 
               AchiziŃie proiecte tehnice 
 (Proiect tehnic-PT,detalii de execuŃie- DDE, documentaŃii necesare pentru obŃinerea 
acordurilor,avizelor şi autorizaŃiilor în faza PT,asistenŃa tehnică din partea proiectantului pe 
durata execuŃiei lucrărilor)  

   pentru 
”Construire centru de bătrâni în locali-tatea Santăul Mare” 
”Modernizrea Casă  de Cultură în localitatea Santăul Mare”. 

 
            din cadrul 
proiectului  integrat  “ImbunătăŃirea sistemului de alimentare cu apă  în localitatea 
Sântion”,”Canalizare menajeră în localitatea Sântion”,”Modernizarea şi reabilitarea 
străzilor în localitatea Sântion”,”Construire centru de bătrâni în locali-tatea Santăul  
             Mare”,”Modernizrea Casă  de Cultură în localitatea Santăul Mare”. 
 
 
1.DURATA ŞI CLASIFICAREA SERVICIULUI 
 
 Contractele ,cu o durată de maxim 45 zile, va avea ca obiect prestarea serviciilor de 
proiectare,care se încadrează în următoarele coduri CPV: 
 
 
Lot 1: - 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcŃia de lucrări publice  
           - 71356200-1 Servicii de asistenŃă tehnică  
Proiect  tehnic (Proiect tehnic-PT,detalii de execuŃie- DDE,  
                documentaŃii necesare pentru obŃinerea acordurilor,avizelor şi autorizaŃiilor în faza 
PT,asistenŃa tehnică din partea proiectantului pe durata execuŃiei lucrărilor  ):  
          ”Construire centru de bătrâni în  localitatea Santăul  Mare” 
 
                                     
Lot 2 : - 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcŃia de lucrări publice  
           - 71356200-1 Servicii de asistenŃă tehnică  
Proiect  tehnic(Proiect tehnic-PT,detalii de execuŃie- DDE,  
                documentaŃii necesare pentru obŃinerea acordurilor,avizelor şi autorizaŃiilor în faza 
PT,asistenŃa tehnică din partea proiectantului pe durata execuŃiei lucrărilor ) : 
”Modernizare Casă  de Cultură în localitatea Santăul Mare”. 
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CAIET  DE  SARCINI 
 

LOT  1.Proiect tehnic (Proiect tehnic-PT,detalii de execuŃie- DDE,  
                documentaŃii necesare pentru obŃinerea acordurilor,avizelor şi 
autorizaŃiilor în faza PT,asistenŃa tehnică din partea proiectantului pe 
durata execuŃiei lucrărilor ) 
 
Construire centru de bătrâni în localitatea Santăul Mare 
 
Valoare estimată a serviciului  : 56.329,00 lei (fără TVA) 
  
 A.Serviciul va cuprinde: 
 
1. Proiectul  tehnic care va fi întocmit conf.ordin nr.863/02.07.2008 (Proiect tehnic-
PT,detalii de execuŃie- DDE,  documentaŃii necesare pentru obŃinerea acordurilor,avizelor şi 
autorizaŃiilor în faza PT,asistenŃa tehnică din  partea proiectantului pe durata execuŃiei 
lucrărilor) pentru 
    ”Construire centru de bătrâni în localitatea  Santăul  Mare” 
 

 La data prezentei există studiu de fezabilitate  în care s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici,elementele şi soluŃiile principale ale lucrării şi în care au fost obŃinute avizele şi 
acordurile de principiu,în conformitate cu prevederile legale. 

Proiectul tehnic trebuie să respecte strict soluŃia tehnică şi termenii din studiul de 
fezabilitate aprobat . 
 
 Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat astfel încât să asigure informaŃiile tehnice 
complete privind viitoarea lucrare , să răspundă cerinŃelor tehnice,economice şi tehnologice 
ale beneficiarului şi să conŃină părŃile scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de 
investiŃii:execuŃia lucrării,montajul echipamentelor,utilajelor sau instalaŃiilor 
tehnologice,acŃiunile de asigurare şi certificare a calităŃii,acŃiunile de punere în funcŃiune şi 
teste ,precum şi acŃiunile de predare a obiectivului de investiŃii către beneficiar. 
  
 
2.Detalii de  execuŃie  DDE 

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuŃie în conformitate cu 
materialele şi tehnologia de execuŃie propiusă, cu respectarea strică a prevederilor 
proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităŃilor de lucrări şi fără a depăşi 
costul  lucrării stabilit  în faza de studiu de fezabilitate. 
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3. DocumentaŃii necesare pentru  obŃinerea acordurilor,avizelor şi autorizaŃiilor în faza PT 
 

B.Termen de execuŃie a serviciului : maxim 45 zile (calendaristice) de la data 
semnării contractului. 
 

C.Asigurarea asistenŃei tehnice din partea proiectantului pe durata execuŃiei 
lucrarilor conform proiectului tehnic elaborat. 
 

D.Echipa de proiectare va fi formată din  experŃi care sa aiba specializarea necesară 
pentru a întocmi proiectul tehnic dar şi să asigure  asistenŃa tehnică din partea proiectantului 
pe perioada execuŃie lucrărilor 
 
 Valoarea estimată a lucrărilor este conform devizului  general din Studiu de 
Fezabilitate: 
 
  -Cap.4 cheltuieli cu investiŃia de bază = 4.519.293 lei (fără TVA) 
  -Cap.5 alte cheltuieli                            =    648.360 lei (fără TVA) 
 
 
      Compartiment achiziŃii publice 
                                                                      Lile  Georgeta 
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CAIET  DE  SARCINI 
 

LOT 2. Proiect tehnic(Proiect tehnic-PT,detalii de execuŃie- DDE,  
                documentaŃii necesare pentru obŃinerea acordurilor,avizelor şi 
autorizaŃiilor în faza PT,asistenŃa tehnică din partea proiectantului pe 
durata execuŃiei lucrărilor   ) 
 
Modernizare Casă de Cultură  în localitatea Santăul Mare 
 
 
Valoare estimată a serviciului  : 5.318,00 lei (fără TVA) 
  
 A.Serviciul va cuprinde: 
 
1. Proiectul  tehnic care va fi întocmit conf.ordin nr.863/02.07.2008 (Proiect tehnic-
PT,detalii de execuŃie- DDE,  documentaŃii necesare pentru obŃinerea acordurilor,avizelor şi 
autorizaŃiilor în faza PT,asistenŃa tehnică din  partea proiectantului pe durata execuŃiei 
lucrărilor) pentru 
      Modernizare Casă de Cultură  în localitatea Santăul Mare 
 

 La data prezentei există studiu de fezabilitate  în care s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici,elementele şi soluŃiile principale ale lucrării şi în care au fost obŃinute avizele şi 
acordurile de principiu,în conformitate cu prevederile legale. 

Proiectul tehnic trebuie să respecte strict soluŃia tehnică şi termenii din studiul de 
fezabilitate aprobat. 
 
 Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat astfel încât să asigure informaŃiile tehnice 
complete privind viitoarea lucrare , să răspundă cerinŃelor tehnice,economice şi tehnologice 
ale beneficiarului şi să conŃină părŃile scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de 
investiŃii:execuŃia lucrării,montajul echipamentelor,utilajelor sau instalaŃiilor 
tehnologice,acŃiunile de asigurare şi certificare a calităŃii,acŃiunile de punere în funcŃiune şi 
teste ,precum şi acŃiunile de predare a obiectivului de investiŃii către beneficiar. 
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2.Detalii de  execuŃie  DDE 
Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuŃie în conformitate cu 

materialele şi tehnologia de execuŃie propiusă, cu respectarea strică a prevederilor 
proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităŃilor de lucrări şi fără a depăşi 
costul  lucrării stabilit  în faza de studiu de fezabilitate. 
 
3. DocumentaŃii necesare pentru  obŃinerea acordurilor,avizelor şi autorizaŃiilor în faza PT 
 
B.Termen de execuŃie a serviciului : maxim 45 zile (calendaristice) de la data semnării 
contractului. 
 
C.Asigurarea asistenŃei tehnice din partea proiectantului pe durata execuŃiei lucrarilor 
conform proiectului tehnic elaborat. 
 
D.Echipa de proiectare va fi formată din  experŃi care sa aiba specializarea necesară pentru 
a întocmi proiectul tehnic dar şi să asigure  asistenŃa tehnică din partea proiectantului pe 
perioada execuŃie lucrărilor 
 
 Valoarea estimată a lucrărilor conform Devizului  general  din studiu de fezabilitate 
aprobat: 
 
 -Cap.4  cheltuieli pentru investitia de baza = 393.210 lei (fără TVA) 
          -Cap.5  alte cheltuieli                                  =   52.250 lei (fără TVA) 
 
 
     Compartiment achiziŃii publice 
                                                                      Lile  Georgeta 
 


