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Invitatie de participare
SC CONPET SA, organizeaza o selectie de oferte, in vederea contractarii achizitiei de

servicII de proiectare, expertiză tehnică şi temă de proiectare cladire punct de lucru cota 2000
Sinaia, jud. Prahova

cod CPV 71319000-7 Servicii de experti
In acest sens va invitam sa depuneti oferta dumneavoastra tehnico-economica, avand in vedere

urmatoarele precizari:
Oferta financiara va cuprinde toate cheltuielile necesare pentru realizarea obiectului

contractului. Pretul va fi prezentat in lei si va ramane ferm pe toata perioada de derulare a
contractului ce urmeaza a fi incheiat. Preturile care se compara in vederea stabilirii ofertei
castigatoare, sunt preturile totale, ofertate pentru executia integrala a viitorului contract (preturi fara
TVA).

Termenul de realizare al documentatiei tehnice este de 60 zile calendaristice de la incheierea
contractului.

Termenul de plata al facturii este de 30 zile de la data inregistrarii acesteia la achizitor.
Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limită de depunere.
Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incât aceasta sa respecte cerintele prevazute

in aceasta invitatie si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei intre aceasta şi
respectivele cerinte.

Expertul tehnic de calitate in specialitatea constructii conform Legii nr. 10/1995, ,va prezenta
atestatul de expert tehnic si/sau legitimatia (valabila pe toata perioada de derulare a contractului) in
specialitatea constructii,vizata la zi, in copie certificata,conform cu originalul, semnata si stampilata de
reprezentantul legal al ofertantului .

Dovada vizitarii amplasamentului (conditie obligatorie). Persoana de contact Sef Serviciu
Telecomunicatii Ruse Catalin 0722-280700. Dupa primirea invitatiei, ofertantii vor lua legatura cu
persoana de contact in termen de 2 zile, pentru a stabilii detalii referitoare la vizitarea
amplasamentului.

Modul de finalizare a procedurii de cumparare directa: incheiere contract.
SC CONPET SA isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu respecta cerintele

enumerate, chiar daca acesta oferta are pretul cel mai scazut.
Oferta se va depune la registrat a societă ii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848,

nr. 1-3, in plic sigilat, până la data de' . Iv. (f) ora /,fj"g{L .
Pe plic se va menţiona procedura pentru care a fost depusă, respectiv, Expertiză tehnică şi

temă de proiectare cladire punct de lucru cota 2000 Sinaia, jud. Prahova
Solicitari de c1arificari se pot transmite de la Serviciul Achizitii, 0244/402304.

Anexăm prezentei următoarele documente:
- proiect de contract,
- caiet de sarcini,
- formulare.

Cu stimă,

SEF SERV, ACHIZITII

Jr. A9riPi;lff5jVU
Serviciu Achizitf
Exp.AP lo"f . a
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CONTRACT DE SERVICII

nr. S-CA CD__ din _

S.C. CONPET S.A., cu sediul in Municipiul Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova,
telefon 0244/401330, fax 0244/516451, 402386, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Prahova, sub nr. J29/6/1991, cod fiscal RO 1350020, capital social subscris şi vărsat:
28.569.842,4 lei, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala
Romana - Sucursala Ploiesti, reprezentata legal, prin ing. lIasi Liviu - Director General si ec. Sanda
Toader - Director Economic, in calitate de Beneficiar

şi

..................... , cu sediul În , str. , nr. telefon , fax
........................... , inregistrata la Registrul Comertului. , sub nr codul
fiscal RO , avand cod , deschis la reprezentată legal prin
................... , Director General, in calitate de Prestator

au convenit sa incheie prezentul contract, cu respectarea urmatoarelor clauze.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciu de expertiza tehnica pentru;
2.1.1 Clădirea punctului de lucru a SC Conpet SA ,jud. Prahova,localitatea Sinaia,cota

2000, ţinând cont de lucrările de reabilitare/modernizare următoare:
a. Mansardarea construcţiei, cu structuri uşoare, În scopul măririi spaţiului locuibil;
b. Refacerea grupurilor sanitare (inclusiv la mansardă);
c. Modificarea profilului acoperişului/Învelitorii conform condiţiilor meteo specifice;
d. Eventuale consolidări suplimentare, În funcţie de rezultatele expertizei;
e. Izolare termică exterioară/interioară a clădirii;
f. Refacerea instalaţiei electrice;
g. Reconsiderarea instalaţiei termice;
h. Refacerea integrală a pardoselilor;
i. Lucrări de zugrăvi re/vopsire interioară şi exterioară;
2.1.2 Realizarea unei "Teme de proiectare" pentru reabilitarea clădirii În conformitate atât cu

cerinţele enunţate anterior cât şi cu rezultatele expertizei tehnice realizate de Contractor.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Preţul convenit pentru Îndeplinirea În totalitate a obiectului contractului, plătibil

prestatorului de către beneficiar, este de şi va rămâne ferm, pe toata durata de
derulare a contractului.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata prezentului contract este de 60 de zile de la data intrarii in vigoare.
4.2. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti contractante.
4.3. Prestatorul se obliga sa presteze serviciul si sa intocmeasca Rapoartele de expertiza

mentionate in Caietul de sarcini (Anexa nr. 1), in decurs de zile de la data transmiterii
solicitarii de catre S.C. CONPET S.A. Ploiesti.

4.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea serviciilor deja achizionate
prin contract, in conditiile legii.

5. DEFINITII
5.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, Încheiat

Între o autoritate contractantă, În calitate de beneficiar, şi un prestator de servicii, În calitate de
prestator;
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a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, Încheiat
Între o autoritate contractantă, În calitate de beneficiar, şi un prestator de servicii, În calitate de
prestator;

b) beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite În
prezentul contract;

c) valoarea contractului - preţul plătibii prestatorului de către beneficiar, În baza
contractului, pentru Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;

d) servicii - serviciu de expertiza prin intocmirea unui raport de evaluare a starii tehnice
si propuneri de consolidare si extindere pentru cladirea punctului de lucru a SC Conpet SA ,jud.
Prahova,localitatea Sinaia,cota 2000,

e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute În
Caietul de sarcini şi În propunerea tehnică;

f) destinaţie finală - locul unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează

greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut În momentul Încheierii contractului şi care face
Imposibilă executarea şi, respectiv, Îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute
ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

,a h) ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-r .• 184 din Noul Cod de procedura civila (L 134/2010).
"-

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

a) 6.1. Documentele prezentului contract sunt:
b) Caietul de sarcini - Anexa nr. 1
c) Propunerea tehnica - Anexa nr.2;
d) Propunerea financiară - Anexa nr.3;
e) Garantia de buna executie - Anexa nr. 4;

7. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
7.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, În afara

acelor persoane implicate În Îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces În perioada de

derulare a contractului, În alt scop decât acela de a-şi Îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate În Îndeplinirea contractului se

va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare În vederea Îndeplinirii
contractului.

7.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

b) partea contractantă a fost obligată În mod legal să dezvăluie informaţia.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
8.1. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul Împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni În justiţie, ce rezultă din Încălcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (brevete, nume, mărci Înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau În legătură cu serviciile prestate;

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei În
care o astfel de Încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini Întocmit de către beneficiar.

9. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
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(2) Garantia de buna executie se constituie prin instrument de garantie bancara de buna
executie emisa in favoarea beneficiarului, de catre o banca agreata de ambele parti.

(3) Instrumentul de garantie se va prezenta de catre prestator beneficiarului, in original, in
termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel
putin 6 luni de la data emiterii.

9.2. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, beneficiarul are obligatia de a notifica
pretentia prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

9.3. Garanţia de bună execuţie se va restitui În termen de 14 (paisprezece) zile de la data
Întocmirii si semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de recepţie a produselor care fac obiectul
contractului, dacă abeneficiarul nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.

9.4. Garantia acordata serviciului este distincta de garantia de buna executie a contractului.

10. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
10.1.(1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract, cu atentia si

promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
(2) Expertiza tehnica va cuprinde parametrii de calcul cf. P1001/2006. Coeficientii

seismici,categoria de importanta, clasa de importanta,metodologieile de evaluare prin calcul,gradul
nominal de asigurare la actiuni seismice etc.

(3) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
_ .• promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica,la

('.- punctele de lucru declarate de Achizitor in caietul de sarcini.
I 11.3. Prestatorul se obliga:

(1) sa presteze serviciul in conformitate cu legislatia in vigoare inclusiv normative / norme /
standarde / prescriptii tehnice;

(2) Prestatorul are obilgatia de a preda lucrarea pe suport de hartie in 2 exemplare originale.

11. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
11.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului informatii pe care

prestatorul le-a cerut in propunerea tehnica si pe care beneficiarul le considera necesare pentru
indeplinirea contractului.

11.2~ Beneficiarul se obliga:
- sa primeasca documentatiile care fac obiectul prezentului contract, la termenul precizat in

acesta;
- sa nu foloseasca documentatia care face obiectul prezentului contract, pentru alte lucrari

sau sa nu o transmita la terti (persoane fizice sau juridice), fara acceptul prestatorului;
- sa plateasca pretul serviciilor la data scadenta;

12. RECEPTIE SI VERIFICARI
12.1 Receptia "Raportului de expertiza" se face prin semnarea "fara obiectiuni" a

"Procesului verbal de receptie"
12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.
12.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor si imputerniciti
pentru acest scop.

13. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
13.1. (1) Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), din L.571/2003, Cod Fiscal,

dupa receptia de catre beneficiar a raportului de evaluare, factura ce va fi insotita de procesul verbal
de predare primire a Raportului de expertiza tehnica"
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(2) Platile vor fi efectuate direct de catre achizitor, prestatorului, liderul asociatiei. Liderului
asociatiei ii revine responsabilitatea platii asociatului

(2)Termenul scadent al platilor este: 30 de zile de la data inregistrarii facturii la
beneficiar.

(3) Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Prestator cu ordin de plata, in lei.
(4) Achizitorul isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de servicii, numai

in conditiile existentei resurselor bugetare cu aceasta destinatie"

14. PENALlTĂŢI, DAUNE-INTERESE
14.1. În cazul in care, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca, in termenele prevazute la

art. 4 al prezentului contract, obligatiile asumate, beneficiarul va calcula penalităţi În cuantum de 0,5
%/zi din valoarea lucrarilor neefectuate sau a celor necorespunzătoare, incepand cu prima zi de
intarziere. Penalităţile pot depăşi cuantumul sumelor datorate. Neconformitatile se vor consemna
printr-o notificare in care se va specifica perioada de penalizare, preturile din oferta financiara si va
fi semnata de catre serviciul solicitant al beneficiarului.

14.2. Penalităţile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul va achita În termen de
5(cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalitati. Beneficiarul va emite
factură către prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

14.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioade lor prevazute la art. 12.1, acesta are obligatia de a plati penalitati in cuantum de
0,5 %/zi din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la
scadenta.(-e 14.4. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre beneficiar. Beneficiarul are

',,=- obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.

15. REZILIEREA CONTRACTULUI, INCETAREA CONTRACTULUI
15.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da

dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-
interese care sa acopere prejudiciul suferit.

15.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult
10 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public. "

15.3. În cazul prevazut la clauza 15.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

15.4. Contractul se considera reziliat de drept, fara a fi necesara trecerea vreunui termen
sau indeplinirea vreunei formalitati, in urmatoarele conditii:

1. prestatorul a cesionat obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din
servicii fara acceptul achizitorului;

2. prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele prevazute in artA al
prezentului contract;

3. autorizatiile prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului;

Dacă, În termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către achizitor, prestatorul nu-si
remediaza aceste aspecte, achizitorul poate, printr-o a doua Înştiinţare emisă În termen de 21 de
zile, sa considere contractul desfiintat de plin drept si să rezilieze contractul.

15.5. La rezilierea contractului conform art. 15A, achizitorul are dreptul de a pretinde daune -
interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data rezilierii. Suma neta
cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de reziliere a
contractului.

15.6. Contractul poate inceta si prin acordul partilor, ajungere la termen, declararea
falimentului sau insolventa prestatorului.

16. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
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PRESTATOR

16.1. Cesiunea obligatiilor nascute din prezentul contract de achizitie publica nu este permisa.
16.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

tehnico-economica sau numai dupa obtinerea acordului scris din partea achizitorului. Schimbarea
subcontractantului nu va schimba preţul contractului.

(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de achizitor pentru orice neconformitate aparuta
in executia lucrarii si care se datoreaza unui subcontractant precum si pentru orice pretentie ridicata
de un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

16.3. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la data semnarii prezentului contract toate
contractele Încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
Încheiate cu aceştia se constituie În anexe la contract.

16.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul În care Îndeplineşte
contractul.

17. FORŢA MAJORĂ
17.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada În care aceasta acţionează.
17.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată În perioada de acţiune a forţei majore, dar

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,

imediat şi În mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care Îi stau la dispoziţie În
vederea limitării consecinţelor.

17.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi Încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. SOLUŢIONAREA L1TIGIILOR
18.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin

tratative directe, orice neintelege~e sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
19.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti de drept comun de la sediul achizitorului

19. COMUNICĂRI
19.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul

primirii.
19.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia

confirmarii in scris a primirii comunicarii..

20.CLAUZE FINALE
20.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile

contractante.
20.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,

reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară
încheierii lui.

21.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu
înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

Prezentul contract s-a semnat astazi, , la Ploiesti, in 2 (doua) exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte

BENEFICIAR
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Formular nr. 1

Înregistrat la sediul autorităţii contractante

nr. /

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către _

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare apărut în /invitaţiei de participare nr. din
__________ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi, , vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea /numele ofertantului)

1. Documentul anexat, -', privind

(tipul, seria/numărul, emitentul)

garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea
şi prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de __ copii:

a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completării _

Cu stima,

Operator economic

(semnatura autorizata)



Formularul nr. 2

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ------------------------
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinânddocumentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

________________________ .,ne oferim ca, în conformitate

(suma in litere si in cifre)(denumirea serviciului)

(denumirea/numele operatorului economic)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm
__________________ pentru suma totala de RON.ce

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile conform
propunerii tehnice.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _

(durata in litere si
cifre)

zile, respectiv până la data de ,' şi ea va ramâne obligatorie

(ziua/luna/anul)

pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:

o depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar "alternativă";

o nu depunem ofertă alternativă.

(se bijeaza opţiunea corespunzătoare)

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data / /------

________ 0' în calitate de .,legal autorizat să semnez

(semnatura)

oferta pentru şi în numele _



(denumire/nume operator economic)

OPERA TOR ECONOMIC Formularul nr. 3

(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICA

Valoare
subcontractata

Procent
subcontractat din
pretul total ofertat

Denumirellucrari
subcontractateSubcontractant

1. Valoarea serviciilor subcontractate:(~'e'
Nr.
crt.

1 Nu se accepta subcontractanti

2

Garantia de buna executie se constituie prin instrument de garantie bancara de buna
executie emisa in favoarea beneficiarului, de catre o banca agreata de ambele parti. si este in
cuantum de 10% din valoarea totala fara TVA a contractului

3. Durata totala de executie: zile de la data semnarii contractului:
(max. 60 de zile de la data semnarii contractului, conform CS).

4. Respectarea cerintelor prezentate in Caietul de sarcini:

5. Solutiile tehnice adoptate:

6. Justificarea solutiilor tehnice adoptate:

Operator economic,

(semnatura autorizata)



ce

Formularul nr. 4
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Subsemnatul, .,reprezentant legal

al societatii comerciale .,declar pe propria

raspundere ca in urma vizitarii amplasamentului lucrarilor

am luat la cunostinta si mi-am insusit conditiile din teren privind executia lucrarilor.

Data completarii: _

Operator economic,

(semnatura autorizata)



CAIET DE SARCINI

EXPERTiZĂ TEHNiCĂ ŞI TEMĂ DE PROIECTARE

CLADIRE PUNCT DE LUCRU COTA 2000

Sinaia, jud. Prahova

2014



1. INTRODUCERE

1.1. Scop: Clădirea din punctul de lucru Cota 2000, Sinaia, jud. Prahova este Într-o stare
avansată de degradare. Această locaţie este amplasată Într-o zonă izolată, cu acces numai cu
telecabina (program funcţionare 9QQ....16QQ ) şi se impune reabilitarea/modernizarea acestei clădiri
În vederea punerii În siguranţă, cât şi a asigurării spaţiilor de cazare pentru echipele de
mentenanţă şi personal de supraveghere În condiţii meteo nefavorabile.

1.2. Descrierea stării prezente:

• Fisuri la pereţii exteriori, În zona terasei - faţadă şi totodată fisuri importante pe peretele
spate (dinspre pilon), În zona dormitoarelor;

• Acoperişul este foarte degradat şi există posibilitatea infiltrării de apă;
• Fundaţia prezintă deteriorări În multe zone, nemaiputând garanta siguranţa clădirii În cazul

unui seism;
• Stare de degradare avansată a camerelor, ca urmare a acţiunii apei şi a lipsei lucrărilor de

reabilitare asupra clădirii În ultimii 15 ani;
• Nu s-au identificat documente aferente cărţii tehnice a construcţiei.

2. OBIECTIV

Prezentarea lucrărilor:

• Realizarea unei expertize tehnice a clădirii ţinând cont de lucrările de
reabilitare/modernizare următoare:

a. Mansardarea construcţiei, cu structuri uşoare, În scopul măririi spaţiului locuibil;
b. Refacerea grupurilor sanitare (inclusiv la mansardă);
c. Modificarea profilului acoperişului/învelitorii conform condiţiilor meteo specifice;
d. Eventuale consolidări suplimentare, În funcţie de rezultatele expertizei;
e. Izolare termică exterioară/interioară a clădirii;
f. Refacerea instalaţiei electrice;
g. Reconsiderareainstalaţiei termice;
h. Refacerea integrală a pardoselilor;
i. Lucrări de zugrăvire/vopsire interioară şi exterioară;

• Realizarea unei "Teme de proiectare" pentru reabilitarea clădirii În conformitate
atât cu cerinţele enunţate anterior cât şi cu rezultatele expertizei tehnice realizate
de Contractor.

3. CERINŢE SPECIALE

Expertiza tehnică va specifica cel puţin parametrii de calcul cf. P1001/2006, coeficienţii
seismici, categoria de importanţă, clasa de importanţă, metodologiile de evaluare prin calcul, gradul
nominal de asigurare la acţiuni seismice etc.

Contractorul va face dovada experienţei prin cel puţin două expertize tehnice efectuate la
clădiri similare.
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