
 
 
 
 
Autoritatea Contractanta: 
Consiliul Local al comunei Moldova Sulita 
 

CAIET DE SARCINI 
 

”Elaborare studiu fezabilitate, studiu geotehnic, s tudiu topografic, 
expertiza tehnica, proiect tehnic si documentatia d e avize pentru 
achizitia publica „Reabilitarea, modernizarea si ex tinderea cl ădirii 
căminului cultural din satul Benia comuna Moldova Sul ița, jud. 

Suceava”  
 

Informatii introductive 
 
Beneficiar :  Comuna Moldova Sulita Jud. Suceava 
Sursa de finantare : POR: AP 5 "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului " DMI 5.1 
"Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea 
infrastructurilor conexe", bugetul local. 
Situatia juridica a activelor : domeniul public al Comunei Moldova Sulita  
Data limita de depunere a ofertelor : 28.12.2009, o ra 14.00 
Locul depunerii ofertelor : Primaria Comunei Moldov a Sulita - Registratura   
Informatii, clarificari : tel 0230572222 fax: 0230572222, data limita: 28.12.2008, ora 10 
Data deschiderii ofertelor: 28.12.2009   ora 15.00 
Locul deschiderii  ofertelor: Primaria Comunei Mold ova Sulita  

I. Generalitati 
 Obiectivele proiectului de investitii 
„Reabilitarea, modernizarea si extinderea cl ădirii c ăminului cultural din 

satul Benia comuna Moldova Suli ța, jud. Suceava”  
  

sunt: 
� obiectiv general : Reabilitarea, modernizarea si extinderea cl ădirii c ăminului 

cultural din satul Benia comuna Moldova Suli ța. 
 
 

II. Obiectul achizitiei publice   
Obiectul achizitiei publice il reprezinta obtinerea urmatoarelor servicii:  

• studiu de fezabilitate 
• studiu geotehnic 
• studiu topografic 
• documentatia de avize si obtinerea avizelor ce se i mpun 
• expertiza tehnica 
• proiectul tehnic 

     Serviciile achiziŃionate vor avea ca scop accesarea de către Autoritatea Contractantă a    
finanŃării comunitare a Proiectului „Reabilitarea, modernizarea si extinderea cl ădirii 
căminului cultural din satul Benia comuna Moldova Sul ița, jud. Suceava” in cadrul    
POR: AP 5 "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului " DMI 5.1 "Restaurarea si valorificarea 
durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe" 
 
 
 



 
Autoritatea Contractanta  va pune la dispozitia ofertantului câştigător informaŃiile şi 

documentele necesare realizării serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziŃii astfel: 
- semnarea şi ştampilarea tuturor documentelor procedurale realizate de prestator; prin 

semnătură şi ştampilă Autoritatea Contractantă îşi dă aceptul pentru recepŃia cantitativă şi 
calitativă a documentaŃiei şi îşi asumă responsabilitatea  documentelor şi conŃinutului 
acestora; Autoritatea Contractantă poate refuza motivat semnarea unor documente, 
urmând ca de comun acord cu prestatorul să ajungă la forma şi conŃintul agreate de 
Autoritatea Contractantă pentru a putea fi semnate şi ştampilate de aceasta; 

- asigură accesul prestatorului la obiectivul de investiŃie 
− Termenul de finalizare al lucrarilor este 25.01.2010 
− Plata se va face in termen de 60 de zile de la predarea documentelor si obtinerea avizelor 

necesare. 
 

Conditii de participare 
     Prestatorii vor trebui sa indeplineasca toate criteriile stabilite in fisa de date a achizitiei, in caz 
contrar oferta fiind considerata neconforma, iar ofertantul descalificat: 

 
 

 
AUTORITATE CONTRACTANTA 

Comuna Moldova Sulita  
Primar, 

dr. Jecalo Petru 


