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 Nr. 17118 din 24.07.2019 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. 

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice 

ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în 

măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 

caietul de sarcini.  

Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau 

cu termen de prestare mai mare decât cele precizate in tabelul de mai jos atrage descalificarea 

ofertantului. 

 

Descrierea serviciilor de proiectare 

 

Obiectul contractului îl constituie achiziţionarea unui serviciu de proiectare a unor litere volumetrice 

pentru terasa Căminului T17 din  Campusul studențesc “Tudor Vladimirescu”, inclusiv obținerea avizelor 

specifice.  

Proiectul tehnic reprezintă documentaţia scrisă şi desenată pe baza căreia se execută lucrarea solicitată. 

Este necesar ca proiectul să fie complet şi suficient de clar, astfel încat să se poată elabora, pe baza lui, detaliile 

de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor 

proiectului tehnic. Proiectul se elaborează în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini şi cu legislaţia în 

vigoare. 

 

Detalierea serviciilor de proiectare 

 

Aceste servicii reprezintă: 

1. Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC + DTOE), care include :  

 - Arhitectura (DTAC); 

 - Structura (DTAC); 

 - Instalații (DTAC), dacă este cazul; 

 - Obținere aviz salubritate; 

 - Taxa dovada OAR; 

 - Obtinere aviz IJC; 

 - Verificare la exigentele A1, A2 – rezistența mecanică și stabilitate (faza DTAC); 

 - Verificare la exigența B – securitatea la incendiu (faza DTAC); 

 - Verificare la exigența D – siguranța și accesibilitate (faza DTAC); 
 - Expertiza tehnică; 

 - Obținere acord mediu. 

2. Proiect tehnic de execuție (PTH), care include : 

- Arhitectura (PTH); 

 - Structura (PTH), 

 - Instalații (PTH), dacă este cazul; 

 - Verificare la exigențele A1, A2 – rezistenta mecanica si stabilitate (faza PTH); 

 - Verificare la exigența B – securitatea la incendiu (faza PTH); 

 - Verificare la exigența D – siguranță și accesibilitate (faza PTH); 

 

Modul de alcătuire a ofertei financiare 
 

Prețurile ofertate vor fi finale și vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de deplasare, cheltuielile de 

transport, cheltuielile de cazare și altele dacă intervin și cad în sarcina prestatorului în scopul prestării 

serviciilor, caz în care acestea vor fi evidențiate separat. Eventualele cheltuieli neprevăzute ce pot apărea ulterior 

nu cad în sarcina achizitorului. Prețurile vor fi exprimate în lei, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior și vor fi 

valabile până la realizarea integrală a contractului. 

Beneficiarul va asigura ridicarea topografică, cu viza OCPI. 
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Condiții referitoare la termenul de prestare și durata contractului 

 

Termenul de prestare a serviciului este de 2 luni. 

Durata contractului va fi de 3 luni şi va include: 

a) termenul de prestare a serviciului - 2 luni; 

b) termenul pentru recepție, plată - 1 lună; 

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, pentru a stabili conformitatea cu 

prevederile specificațiilor tehnice ale caietului de sarcini. Dacă serviciul nu corespunde solicitărilor 

caietului de sarcini, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligația de a presta din nou 

serviciile refuzate sau de a face toate modificările necesare într-un termen stabilit de comun acord.  

 

Condiții referitoare la garanția de bună execuție a serviciului  
 
Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în cel mult 5 zile 

lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părţi. Cuantumul garanției de bună execuție în lei: 

10% din valoarea contractului fără TVA. Garanția de bună execuție a contractului se poate constitui prin una din 

modalitățile prevăzute la art. 40 din H.G. nr. 395/2016. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție a 

contractului este cel putin egală cu durata contractului. 
Garanţia proiectului va fi până la recepționarea literelor volumetrice proiectate. 
Perioada de garanţie a serviciului prestat, respectiv a proiectului întocmit, va fi declarată în propunerea 

tehnică şi este pe întreaga perioadă derulată până la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea       

literelor volumetrice executate în baza proiectului. 

Proiectantul va acorda asistenţă tehnică gratuit pe parcursul execuţiei lucrărilor proiectate. 

Prestatorul va preciza în ofertă modalitatea de constituire a garanției de bună execuție pentru care 

optează. 

 
Condiţiile şi termenele de recepție: 

Recepţia (cantitativă și calitativă) se va efectua la sediul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din 

Iaşi, Direcția Servicii Studențești, în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi și va fi consemnată într-un proces 

verbal de receptie semnat de ambele părti. 

Dreptul achizitorului de a inspecta şi, dacă este necesar, a respinge, nu va fi limitat sau amânat 

datorită faptului că serviciile au fost inspectate de prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al 

achizitorului, anterior recepției. 

 

Condiţiile şi termenele de plată: 

Modalitatea de plată: după receptia calitativă si cantitativă a proiectului, pe bază de factură fiscală în 
original, însoțită de procesul verbal de recepție semnat de ambele părți și certificatul de garanție. 

Termenul de plată: 30 zile de la receptia finală. 

 
 
Comisia de întocmire şi verificare a documentaţiei de atribuire: 
 

1. Preşedinte Dr. ing. Bogdan Budeanu 

2. Membru Ing. Bogdan Samoil 

3. Membru Ing. Monica Gabriela Vlasov 
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