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Clarificări la caietul se sarcini pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare 
specializata- DALI imobil A al TUIASI” 

 
1. Codul LMI se va corecta din 923 cod IS-II-m-03783 în LMI IS-II-m-B-03783 

 
2. Denumirea procedurii a fost dată de proiectul cu ponderea cea mai mare, celelalte 

documentaţii fiind solicitate în vederea stabilirii corecte a costurilor generate de execuţia 
lucrărilor, în concordanţă cu devizul general al obiectivul. 

Din structura DALI fac parte atât identificarea scenariilor tehnico-economice (iar pentru 
întocmirea lor sunt necesare a fi întocmite DTAC şi DTOE, cerute şi în certificatul de urbanism) 
precum şi studiul topografic fără de care documentaţia DALI nu poate fi considerată completă. 

 
3. Specialistul atestat MC pentru componente artistice solicitat se referă la specialist 

“Conservare restaurare piatră, stucatură şi/sau ceramică”. Această specificare va apărea atât 
la capitolul IV cât şi la capitolul IX al Caietului de sarcini. 

 
4. Punctajele acordate în grila de evaluare a ofetelor au fost acordate specialiştilor-cheie la 

care experienţa profesională în implementarea unor activităţi similare, în cadrul unor proiecte 
comparabile, poate influenţa în mod direct calitatea executării contractului şi, prin urmare, 
valoarea economică a ofertei. Factorii de evaluare reprezintă o extindere a cerinţelor de 
calificare referitoare la componenţa echipei de proiect avantajul urmărit fiind în corelaţie cu 
valori superioare ale experienţei profesionale prezentate de experţii-cheie. 

 
 
5. Tabelul de la grila de evaluare a ofertelor se modifică astfel: 

 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 

Punctaj pentru preţul ofertei (Po) 

Pentru cel mai scăzut preţ dintre preţurile ofertelor se 
acordă punctajul maxim de 100 de puncte 

Pentru alt preţ se acordă punctajul astfel: Po = (preţ 
minim/preţ n) * 100  



Preţurile care se compară în scopul identificării clasamentului sunt preţurile totale oferite pentru toate 
studiile solicitate, exclusiv TVA.  

 

Experienta profesională similara a 
specialistului pe structura atestat de MC (Pss) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe structura atestat de MC în 
reabilitarea unei institutii de invatamant/socio-
culturale monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată 
de către specialistul pe structura atestat de MC în 
reabilitarea a 2 sau mai multe institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric 

Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
istorice. 

 

Experienta profesională similara a 
specialistului pe arhitectură atestat de MC 

(Psah) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea unei institutii de invatamant/socio-
culturale monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată 
de către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea a 2 sau mai multe institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric 

Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
istorice. 

 

Experienta profesională similara a 
specialistului pe instalatii  atestat de MC 

(Psie) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe instalatii  în reabilitarea 
instalaţiilor electrice a unei institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată 
de către specialistul pe instalatii în reabilitarea 
instalaţiilor electrice a 2 sau mai multe institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric 



Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
istorice. 

 

Experienta profesională similara a 
specialistului pe instalatii  atestat de MC (Psit) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe instalatii în reabilitarea 
instalaţiilor termice a unei institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată 
de către specialistul pe instalatii în reabilitarea 
instalaţiilor termice  a 2 sau mai multe institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric 

Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
istorice. 

 

Experienta profesională similara a 
specialistului pe instalatii  atestat de MC 

(Psis) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe instalatii în reabilitarea 
instalaţiilor sanitare a unei institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată 
de către specialistul pe instalatii  atestat de MC în 
reabilitarea instalaţiilor sanitare a 2 sau mai multe 
institutii de invatamant/socio-culturale monument 
istoric 

Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
istorice. 

 

Experienta profesională similara a 
specialistului pe pictura atestat de MC (Psp) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe pictura atestat de MC în 
reabilitarea unei institutii de invatamant/socio-
culturale monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată 
de către specialistul pe pictura atestat de MC în 
reabilitarea a 2 sau mai multe institutii de 



invatamant/socio-culturale monument istoric 

Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
istorice. 

 

Experienta profesională similara a 
specialistului pe Conservare restaurare piatra, 

stucatura si/sau ceramica  atestat de MC 
(Psca) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe Conservare restaurare piatra, 
stucatura si/sau ceramica atestat de MC în 
reabilitarea unei institutii de invatamant/socio-
culturale monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată 
de către specialistul pe Conservare restaurare piatra, 
stucatura si/sau ceramica atestat de MC în 
reabilitarea a 2 sau mai multe institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric 

Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
istorice. 

 

Punctaj total = 40% Po + 10% Pss + 15% Psah + 5% Psie + 5% Psit + 5% Psis + 10% Psp + 10% Psca 

 
6. Inginerul constructor atestat MC este necesar a fi atestat si de MDRAP. 

 
 

7. Autoritatea contractantă are dreptul, cu justificarea cerinţei respective, de a impune un 
număr de specialişti. În cazul de faţă pentru experienţa expertului în instalaţii electrice, sanitare 
şi respectiv termice nu se impun 3 specialişti. Experienţa similară cerută poate fi furnizată şi de 
către un singur specialist ateasta MC pe domeniul Instalaţii dacă deţine dovezi conform cărora 
proiectele similare pe care acesta le-a efectuat vizau instalaţii electrice, sanitare şi respectiv 
termice. 

 
 

8. Documentaţia tehnico-economică detaliată se va depune pe e-mail in format scanat până 
la data de 15.05.2017 ora 10. Documentele care se regasesc in format scanat vor fi confruntate cu 
originalul atunci când va fi solicitată documentaţia în format tipărit. 

 
9. Prin contractele agreate a  fi prezentate ca dovadă a disponibilităţii experţilor de a efectua 

prezentul proiect se numără: contracte de muncă pentru angajaţii proprii, contracte de colaborare 
cu specificarea exactă a denumirii prezentului proiect, declaraţie de disponibilitate/angajament 
de participare cu specificarea exactă a denumirii prezentului proiect. 



 
10. Pentru demonstrarea experienţei similare avizele emise de către comisiiile de monumente 

istorice vor fi însoţite şi de forma contractuală care probează participarea expertului în cauză la 
lucrarea avizată. 
 

11. Pentru specialiştii pe care ofertantul îi va menţiona ca făcând parte din echipa de proiect 
se va detalia în cadrul ofertei tehnice momentul în care aceştia intervin şi modul în care 
operatorul economic şi-a asigurat accesul la serviciile lor. Componenţa echipei de proiect 
nu este considerată criteriu de calificare. 
 
 

12. Se prelungeşte termenul de depunere în SEAP a ofertei de preţ până la data de 
15.05.2017 ora 10. Totodată ofertantul va depune oferta tehnico-economică detaliată pe 
adresa de e-mail gcorban@etti.tuiasi.ro. Se acceptă primirea documentaţiei în format 
electronic prin platforma de transfer “we transfer” 
 

Cu stima, 
 
Preşedinte al Comisiei de Evaluare a Ofertelor 
Prof. Dr. Ing. Daniela Tărniceriu 
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