
                                                                                                              Se aproba

                                       CAIET DE SARCINI 

                                                          pentru

 Servicii de Consultanta privind managementul/gestionarea proiectului/finantarii 
obtinute prin MDRAP in cadrul PNDL si proiectarea pentru realizarea  obiectivului de 
investitii,,Construire dispensar uman  in Comuna Blandesti,Judetul Botosani”

GENERALITATI

       Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţiile tehnice pentru achiziţia publică de 
,,Servicii de consultanţă privind  managementul si proiectarea,  pentru realizarea  
obiectivului - Construire dispensar uman  in Comuna Blandesti,Judetul Botosani”

      Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 
potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică şi oferta financiară corespunzător cu 
necesităţile Autorităţii Contractante.

     Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu cerinţele tehnice impuse ce vor fi considerate 
ca fiind minimale. 

     Ofertele  care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi 
vor fi respinse. 

   1.Autoritatea contractanta:Unitatea Administrativ TeritorialaComuna Blandesti,cu sediul 
in Blandesti,Comuna Blandesti,Jud.Botosani,Str.DJ 297,tel./fax: 0231 573 355,CUI:16406308

   2.Denumirea contractului: ,,Servicii de consultanţă privind  managementul proiectului 
si proiectarea,  pentru realizarea  obiectivului - Construire dispensar uman  in Comuna 
Blandesti,Judetul Botosani”

    Cod CPV-79411000-8-servicii generale de consultanta in management (rev.2)-cod 
principal

    Cod CPV -71322000-1-servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari 
publice(rev.2)

   3.Durata prestarii serviciilor:Serviciile de proiectare si consultanta  vor incepe odata cu 
semnarea contractului si se incheie la semnarea procesului - verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor/finalizarea proiectului.Orice modificare privind durata prestarii serviciilor se va face 
de comun acord prin act aditional,fara ajustarea pretului.



   4. Sursa de finantare: Buget local al Comunei Blandesti si din fonduri de la bugetul de stat  
in cadrul proiectului ,,Construire dispensar uman  in Comuna Blandesti,Judetul 
Botosani”derulat  in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala(PNDL) prin MDRAP.

       Pentru implementarea proiectului sunt prevazute ,in buget,sume pentru achizitionarea  
serviciilor de organizare a procedurilor de achizitie publica,asistenta tehnica si consultanta .

       Avand in vedere obligatiile asumate prin contractul de finantare si complexitatea 
proiectului care necesita solutionare la un nivel profesionist al diverselor aspecte 
financiare,tehnice si in domeniul achizitiilor publice,se impune asigurarea unui management 
profesionist.

 5. Reglementari legislative:

- HG nr.624/2015 pentru aprobarea criteriilor de selectare a obiectivelor de investitii  pentru 
finantarea  prin Programul National de Dezvoltare Locala,aprobat prin OUG nr.28/2013

- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotararea  nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor 
referitoare la  atribuirea contractului de achizitie/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 
privind achizitiile publice

- OUG nr.28/2013 privind aprobarea Programului national de dezvoltare locala cu  modificari 
si completarile ulterioare

- Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare 
a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
national  local cu modificarile si completarile ulterioare.

6.Obiectul serviciilor prestate

   Ţinând cont de anvergura şi de complexitatea proiectului , precum şi de obligaţiile asumate 
de către Comuna Blandesti  prin Contractul de Finanţare, se doreşte contractarea unor servicii 
profesionale de proiectare si consultanţă în domeniul managementului de proiecte  în vederea 
administrarii, implementarii  si coordonarii  cu succes a proiectului,,Construire dispensar 
uman  in Comuna Blandesti,Judetul Botosani”

    Echipa care va asigura managementul proiectului va fi o echipă mixtă, formată atât din 
membrii ai echipei de proiect din partea Autorităţii Contractante, cât şi din membrii echipei 
Consultantului. Astfel, Comuna Blandesti  doreşte  achizitionarea  serviciilor unei firme 
specializate  care să asigure  proiectare, suport pentru pregatirea si derularea procedurilor de 
achizitii publice din proiect, consultanţă  şi asistenţă tehnică în vederea coordonării 
metodologice a proiectului . 

   Succesul intregului proiect poate fi asigurat numai printr-un management profesionist.          
Managementul de proiect profesionist,inclusiv raportarile aferente proiectului, impune  



personal calificat in ceea ce priveste metodologia,expertiza profesionala , comunicarea si 
punerea in practica a cunostintelor profesionale acumulate,pe perioada derularii activitatii.

  Prin personalul pus la dispoziţie de către firma  selecţionata  în urma acestei proceduri de 
achiziţie, Consultantul va realiza următoarele activităţi generale: 

- servicii de proiectare(proiect tehnic,detalii de executie,documentatii obtinere avize,acorduri 
si autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului)

 -Organizarea şi gestionarea activităţilor 

-Monitorizarea şi evaluarea proiectului

 -Activități specifice Prestatorul (Consultantul) va acorda consultanţă şi asistenţă tehnică 
Autorităţii Contractante (AC) pentru îndeplinirea responsabilităţilor sale privind 
managementul de proiect şi raportarea informaţiilor către Autoritatea de Management .

 Lista activităţilor nu este limitativă, Consultantul urmând să acorde tot sprijinul posibil 
pentru îndeplinirea rezultatelor aşteptate. 

Activităţile principale ale Consultantului vor consta în: 

 _  Asistarea echipei de proiect desemnate de catre AC,  prin participarea cu        experţii 
solicitaţi conform cerinţelor, la implementarea tuturor activităţilor din proiect; 

 _ Planificarea proiectului (conform unei ierarhii de obligaţii contractuale) pe baza 
identificării datelor de livrare şi a livrabilelor; 

 _ Urmărirea progresului conform planului de proiect şi raportarea referitoare la progresul 
proiectului conform planificării acestuia;  

Verificarea rezultatelor conform procedurii de asigurare a calităţii;

  Corectarea/Optimizarea activităţilor;

  Asigurarea controlului schimbărilor aprobate în proiect;

  Redactarea cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres;

  Menţinerea permanentă a legăturii cu finanţatorul sau reprezentantul acestuia;

  Diseminarea informaţiilor necesare tuturor celor implicaţi în proiect;

  Asigurarea personalului solicitat la sediul Autorităţii Contractante, conform cerinţelor 
beneficiarului.  

_ Suport pentru pregatirea si derularea procedurilor de achizitii publice din proiect, 

 intocmirea caietelor de sarcini, intocmirea documentatiilor de atribuire si a rapoartelor de 
achizitii aferente proiectului.  



     Serviciile de proiectare vor îndeplini  conform standardelor, normelor şi reglementărilor  în 
vigoare privind proiectarea, aplicabile prezentului proiect;   

     In vederea atingerii obiectivului general, prestatorul va duce la îndeplinire elaborarea 
următoarelor obiective specifice:

 a. Realizarea studiilor de teren (topografice, geotehnice); 

b. Realizarea expertizei tehnice; 

c. întocmirea proiectului tehnic, detaliilor de execuţie, listelor de cantităţi şi a caietelor de 
sarcini;

 d. Verificarea tehnică a proiectului privind calitatea în construcţii; 

e. întocmirea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
(DTAC)+(D.T.O.E); 

f. întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor solicitate prin Certificatul de 
Urbanism şi obţinerea acestora; - după caz cu menţiunea că taxele pentru obţinerea avizelor 
intră în sarcina autorităţii contractante;

     Proiectantul va întocmi documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare 
demarării şi derulării investiţiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare

     Pentru realizarea documentaţiilor de mai sus se vor respecta de asemenea toate 
reglementările tehnice şi normativele specifice. Obţinerea efectivă a avizelor şi acordurilor 
menţionate în ceritificatul de urbanism intră în sarcina proiectantului, care după recepţia 
documentaţiei de obţinere a avizelor şi acordurilor va face toate demersurile pentru a depune 
aceste documentaţii şi a obţine respectivele avize şi acorduri.  

      In sarcina autorităţii contractante intră doar plata taxelor pentru obţinerea 
acordurilor/avizelor. Devizul general se va întocmi conform legistalaţiei în vigoare şi se va 
actualiza ori de cate ori este nevoie la solicitarea beneficiarului.

     Listele de cantităţi se vor întocmi pentru fiecare categorie de lucrări. Pentru încadrarea 
lucrărilor se vor folosi indicatoare de norme de deviz specifice categoriilor de lucrări cuprinse 
în proiect.         

      Caietele de sarcini se vor elabora cu specificaţiile tehnice şi încadrarea în standardele în 
vigoare.   

      Proiectantul are obligaţia de a prezenta şi partea economică a lucrărilor pe devize de 
specialităţi.   

      Notă: proiectantul va întocmi orice documentaţie pentru obţinerea de acorduri şi avize, 
care sunt solicitate de organisme autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în 
certificatul de urbanism ca fiind necesare.



       Proiectul se va întocmi cu respectarea următoarelor acte normative, fară a se limita la 
acestea: 

-Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare şi a 
regulamentelor referitoare la instituirea calităţii în construcţii; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia;

 - Tuturor standardelor, normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare privind proiectarea, 
aplicabile prezentului proiect; 

- Normativ de Siguranţă la Foc a Construcţiilor - indicativ 118/1999 

- HG nr. 907/2017 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

 - HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor si construcţiilor; 

- HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii;

      Documentaţia  se predă beneficiarului,  pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare originale, 
precum şi în format electronic. 

     Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor conform certificatelor de urbanism 
se întocmesc: pe suport de hârtie în 2 (două ) exemplare originale şi un exemplar pe suport 
electronic pentru fiecare avizator .

      Termenul pentru predarea proiectului si celorlalte documentatii legate de proiect este de 
aproximativ 40-45 zile de la semnarea contractului.

       Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul beneficiarului, unde după verificarea 
documentaţiilor predate se va încheia un proces verbal de recepţie . In cazul în care serviciile 
prestate nu coincid din punct de vedere al preţului sau calităţii cu cel din ofertă, autoritatea 
contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita daune compensatorii.

     Aceste activităţi trebuie considerate ca fiind cerinţe minime, iar dacă alte activitaţi 
relaţionate sunt necesare în vederea realizării obiectivelor contractului de servicii, acestea vor 
face parte din responsabilitatea Consultantului în managementul de proiect. 

     Consultantul va fi responsabil din punct de vedere tehnic şi financiar faţă de Autoritatea 
Contractantă. 

     Serviciile prestate de către Consultant vor asigura obţinerea următoarelor rezultate:  

 _ Asigurarea existenţei unui sistem de management funcţional, capabil pe deplin să  
gestioneze Proiectul  în condiţii optime; 



  _ Şedinţele lunare de monitorizare a proiectului sunt ţinute regulat şi contribuie efectiv  la 
progresul Proiectului;  

 _ Raportele întocmite de către Consultant sunt verificate şi aprobate;

   _ Cererile de rambursare sunt verificate,procesate la timp şi sunt conforme cu cerinţele  
contractului de finanţare; 

   _ Rapoartele de progres sunt depuse la timp şi sunt conforme cu cerinţele  contractului de 
finanţare; 

   _ Contractele sunt implementate la termenele şi valorile contractate, cu respectarea  
condiţiilor de  calitate cerute de proiect;  

  _ Condiţiile din Contractul de Finanţare sunt îndeplinite.

  _  Procedurile de achiziţie sunt lansate la timp conform planului agreat cu AC şi celelalte  
părţi implicate în proiect, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

     Prin semnarea contractului de servicii, Consultantul recunoaşte importanţa strategică a 
serviciilor pe care trebuie să le presteze cât şi constrângerile legate de termenii de timp ai 
proiectului. 

      În cadrul proiectului va fi asistat de Autoritatea Contractantă pentru a nu permite nici o 
întârziere sau schimbare de direcţie.

      Serviciile oferite de Consultant implică o cooperare directă între personalul echipei 
propusă de acesta şi echipa de proiect din partea Autorităţii Contractante. 

Consultantul are rolul de expert în furnizarea de servicii şi va lua o poziţie constructivă 
(proactivă) în îndeplinirea obiectivelor contractului, aceasta însemnând următoarele:

 a) Să se asigure în permanenţă că este pe deplin informat în legătură cu stadiul de progres al 
proiectului; 

b) Să asigure un nivel maxim de transparenţă şi să lanseze din timp atenţionări către 
Autoritatea Contractantă sau către orice altă parte terţă implicată în proiect, asupra oricărui 
element care poate să pună în pericol îndeplinirea la timp şi corespunzătoare a unei activităţi 
sau a unui document al proiectului;

 c) Să demonstreze capacitatea de a se adapta şi ajusta conform modificărilor din proiectul în 
care este implicat; 

d) Să asigure transmiterea la timp, corectă şi completă a documentelor şi informaţiilor, 
permiţând părţii destinatare un timp suficient să răspundă şi să ia măsuri pe baza informaţiilor 
primite; 

e) Să obţină din timp, din partea Autorităţii Contractante sau a unei alte părţi implicate în 
proiect, toate informaţiile suplimentare necesare; 



f) Să emită raportări într-un format agreat anterior cu Autoritatea Contractantă, în care 
informaţiile furnizate să fie complete, precise, clare, exacte şi fără ambiguităţi, cu atenţie la 
detalii şi accesibilitate; 

g) Să recomande soluţia optimă privind realizarea şi implementarea proiectului, evidenţiind 
avantajele şi dezavantajele fiecărei propuneri; 

 h) Să aleagă de fiecare dată soluţia care răspunde cel mai bine intereselor Autorităţii 
Contractante;

 i) Să asigure alocarea de resurse umane cu înaltă calificare, familiarizate pe deplin cu 
sarcinile primite, şi să se asigure în permanenţă de disponibilitatea resurselor corespunzătoare;

 j) Să asigure asistenţă tehnică la implementarea proiectului, să participe la întâlnirile tehnice 
şi să evalueze gradul de îndeplinire al activităţilor de implementare planificate alaturi de 
echipa de proiect din partea Autoritatii Contractante.

 k) Să certifice fără echivoc, conformitatea datelor furnizate şi a documentelor suport anexate, 
corectitudinea solicitărilor de plăţi aferente implementării proiectului.

 l) Asigura, în situaţia unor misiuni de control ale oricăror organisme abilitate, prezenţa 
persoanelor nominalizate din partea acestuia. 

m) În situaţia în care, în timpul sau după implementarea proiectului, misiunile de control ale 
oricăror organisme abilitate constată deficienţe ce impun aplicarea unor corecţii financiare, 
rezultate exclusiv din vina Consultantului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita şi 
primi de la Consultant, în interval de 5 zile lucrătoare, contravaloarea integrală a acestor 
sume. 

7.Managementul  contractului

      Autoritatea contractantă prin persoanele desemnate va îndeplini rolul de Autoritate 
Contractantă pentru contract şi, în această calitate, va fi responsabil pentru toate aspectele 
privitoare la coordonarea implementării eficiente a activităţilor prevăzute în contract.

     Comuna  Blandesti ,prin persoanele desemnate are responsabilitatea aprobării, dupa caz, a 
documentelor produse de Consultant în cadrul executării acestui contract, cu aprobarea 
rapoartelor transmise de Consultant şi cu semnarea şi acceptarea documentelor justificative 
emise în perioada de execuţie a contractului.

    Prestatorul de servicii de management de proiect va îndeplini rolul de Consultant şi va fi 
responsabil cu realizarea la timp a contractului şi a sarcinilor incluse în caietul de sarcini. 

    Consultantul va îndeplini sarcinile incluse în contract cu atenţia, eficienţa şi promptitudinea 
necesare, în conformitate cu bunele practici din domeniu. Furnizarea informaţiilor, a datelor 
cât şi feedback-ului asupra rezultatelor obţinute este vitală pentru implementarea la timp a 
proiectului. De aceea, Consultantul are responsabilitatea de a solicita, într-un termen de timp 



rezonabil, documente şi date clare, precizând data la care este nevoie de aceste informaţii, 
astfel încât proiectul să poată continua conform planului stabilit.

     Consultantul este responsabil pentru asigurarea unui management administrativ şi financiar 
eficient şi orientat spre rezultate în ceea ce priveşte procesul de implementare a proiectului. 
Informaţiile şi datele colectate în cadrul acestui proiect pot fi publicate doar cu acordul scris al 
Autorităţii Contractante.

     Consultantul trebuie să se asigure că toţi experţii dispun de propriul echipament necesar 
pentru implementarea în bune condiţii a sarcinilor. Dacă Consultantul este constituit în 
asociere, se vor lua măsuri pentru a se asigura o flexibilitate maximă în implementarea 
proiectului. Trebuie specificat rolul, calificarea şi experienţa pentru fiecare membru al 
grupului în parte. Pentru fiecare membru al asocierii trebuie făcută dovada eligibilităţii şi a 
faptului că nu există conflicte de interese. 
8.Data de începere şi perioada de execuţie a contractului

    Contractul va demara efectiv după data semnării acestuia de către Autoritatea Contractantă 
şi Consultant si se va incheia odata cu semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor de executie/finalizare proiect.

9. Cerinte 

    Consultantul trebuie să aibă capacitatea de a furniza resursele necesare, de a-şi îndeplini 
activităţile şi de a-şi atinge obiectivele prevăzute la standardele impuse, în intervalul de timp 
stabilit. Consultantul va fi responsabil din punct de vedere financiar şi va trebui să dispună de 
experţi pentru a furniza expertiza necesară pentru proiect. 

    Consultantul se va asigura şi va urmări ca  membrii echipei să cunoască foarte bine şi să 
înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele contractului. 
 10.Sarcinile şi responsabilităţile experţilor  din cadrul  contractului sunt:

     Managerul de proiect este responsabil pentru managementul proiectului conform 
standardelor de management de proiect , a legislaţiei în vigoare şi răspunde de derularea 
tuturor activităţilor proiectului

      În cadrul activităţii de management al proiectului se realizeaza monitorizarea internă şi 
controlul intern al proiectului, coordonarea şi administrarea acestuia.

     Consultantul în managementul implementării proiectului asimileaza în totalitate informaţia 
din documentaţia proiectului si coordoneaza intreaga activitate in conformitate cu prevederile 
legislative si cu instrucţiunile , normele, notificările emise de catre autoritatea de 
management.

      Pentru realizarea unui management al proiectului performant, asiguram realizarea 
următoarelor activităţi:



-urmărirea gradului de îndeplinire a activităţilor conform graficului de activităţi al proiectului 
şi informarea în scris a Autorităţii Contractante cu privire la orice întârziere în derularea 
proiectului şi propuneri clare de remediere şi readucere a graficului activităţilor în parametrii 
iniţiali;

-monitorizarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a proiectului cu respectarea şi 
încadrarea în bugetul proiectului şi în graficul de activităţi al acestuia;

-monitorizarea activităţii tuturor prestatorilor implicaţi în proiect prin urmărirea rapoartelor de 
activitate ale acestora, asigurarea încadrării în preţul contractului şi respectării obligaţiilor 
contractuale;

-urmărirea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a documentelor oficiale şi de 
efectuare a plăţilor şi notificarea în timp util a echipei de proiect în acest sens;

-notificarea în scris în timp util a echipei de proiect despre eventualele nereguli, întârzieri, 
abateri privind activitatea prestatorilor sau a activităţilor proiectului şi elaborarea de propuneri 
de soluţionare a acestora;

-gestionarea eventualelor modificări, situaţii neprevăzute, dispoziţii de şantier în scopul 
aprobării şi decontării serviciilor/lucrărilor de către Autoritatea de Management

-elaborarea de rapoarte lunare privind progresul proiectului din punct de vedere cantitativ şi 
calitativ, care să cuprindă o raportare globală referitoare la activitatea tuturor prestatorilor .

   Asistenta la organizarea – selectia – achizitia – contractarea serviciilor / lucrarilor / 
bunurilor necesare implementarii proiectului

   Expertul achiziții publice participa la intocmirea caietelor de sarcini pentru achizitiile care 
urmeaza a se efectua in cadrul proiectului,intocmeşte toate documentele necesare transmiterii 
documentaţiei de atribuire în SEAP, în vederea verificării de către ANRMAP, monitorizează 
contractele de achiziţii, respectă şi aplică legislaţia în domeniul achiziţiilor 
publice.Coordonează împreună cu responsabilul de achiziţii din partea solicitantului derularea 
procedurilor de achiziţii publice din cadrul proiectului.Participă la stabilirea calendarului 
procedurilor de achiziţii publice din cadrul proiectului,face parte, fără drept de vot, din 
comisiile de evaluare a ofertelor pentru procedurile de achiziţii publice din cadrul proiectului. 

     Responsabilul tehnic monitorizeaza procesul lucrarilor si supervizeaza.Participa la vizitile 
pe teren,la realizarea achizitiilor de lucrari,la realizarea rapoartelor tehnice de progres,la 
sedintele de progres pentru a acorda asistenta privind aspectele tehnice.

       Responsabilul tehnic verifica  toate rapoartele inainte de dirigintele de santier si 
activitatea acestuia in vederea platii..Verifica situatiile de lucrari prezentate de Executant 
,certificate de dirigintele de santier,precum si alte cerinte cu conditia respectarii conditiilor 
contractuale ale proiectului.Colaboreaza cu proiectantul,astfel incat executia lucrarilor sa 
respecte cerintele de eligibilitate ale contractului de finantare.

    11.  Pretul contractului  si modalitatea de plata



     Preţul va include toate cheltuielile necesare pentru execuţia contractului. Preţul 
contractului este ferm şi nu se ajustează. Plăţile se vor efectua , numai după aprobarea 
rapoartelor de activitate şi semnarea proceselor verbale de recepţie şi reprezintă valorile 
maxime pe care Autoritatea Contractantă le poate deconta pe baza documentelor justificative 
avansate (rapoarte, facturi, orice alt document justificativ relevant). Este necesar ca ultima 
factură să fie emisă în perioada de implementare a proiectului. 

   12. Cerinte minime obligatorii: Operatorii interesati vor publica ofertele in catalogul 
SEAP pe site-ul www.e-licitatie.ro pe cod CPV-79411000-8-servicii generale de consultanta 
in management,cu denumirea,,Servicii de consultanţă  privind  managementul proiectului 
si proiectarea  pentru realizarea  obiectivului - Construire dispensar uman  in Comuna 
Blandesti,Judetul Botosani”.

    Dupa  incarcarea ofertei operatorii vor trimite o informare de incarcare a ofertei catre 
Compartimentul Contabilitate-responsabil Achizitii Publice –Arama Pansela prin e-
mail:primaria_blandesti@yahoo.com.Informarea va fi insotita de :

-declaratia privind conflictul de interese;

-declaratia privind neincadrarea in art.164,165,167 din legea nr.98/2016

-declaratie pe propria raspundere ca va respecta cerintele din caietul de sarcini;

-cel putin 1-2 contracte  sau alte documente care au avut ca obiect,activitati similare celor 
specificate in prezentul caiet de sarcini,din care sa reiasa ca detine experienta similara;

- lista cu persoanalul  implicat in derularea activitatilor prevazute in contract;

-atestari/autorizatii ale consultantului  si ale personalului implicat in realizarea serviciului;

-declaratii de exclusivitate si disponibilitate a personalului propus,pe toata perioada derularii 
contractului

-certificat de inregistrare a S.C.

-certificat ONRC

12. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

  Autoritatea Contractantă urmăreşte să achiziţioneze servicii de o calitate superioară, care să 
corespundă din acest punct de vedere cerinţelor minimale prevăzute în caietul de sarcini .

13.Garantii: Garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA si se 
va constitui prin retineri succesive din facturile depuse.

                 Intocmit ,

 Responsabil Achizitii Publice –Arama Pansela

http://www.e-licitatie.ro/



