CAIET DE SARCINI
INTRODUCERE
Denumirea obiectivului de investifie: Servicii de proiectare privind
reabilitarea/finalizarea lucrarilor de constructie a Blocului locativ nefinalizat
amplasat pe str. Gh. Crestiuc, mun. Ungheni.
Lotul nr.l - ^Servicii de proiectare privind reabilitarea/finalizarea lucrarilor
de constructie a Blocului locativ nefinalizat amplasat pe str. Gh. Crestiuc, mun.
Ungheni”.
• Beneficiar: Agenda
Ministeralui Apararii;

Asigurare

Resurse

§i

Administrare

Patrimoniu

a

• Amplasament: mun. Ungheni, str. Gheorghe Crestiuc f/n;
• Parametrii tehnici ai edificiului (conform proiectului de executie):
- anul initierii lucrarilor de constructie -1 9 9 1 ;
- numarul de nivele - 6 (subsol cu spatii tehnice, parter si 4 etaje);
- in plan cladirea reprezinta o constructie de forma compusa cu dimensiunile
intre axele marginale de 23,40 x 24,00m;
- inaltimea nivelelor suprateren - 2,80m, subsolul - 2,70m, incaperile tehnice 2,10m.
- Fundatiile continue executate din placi prefabricate de fundatii. Talpa
fundatiilor este situata la cotele relative minus 2,500 si minus 3,100. Latimea fundatiilor
este de 1,2, 1,6m, sub peretii portanti si 0,6, 0,8 - sub peretii autoprtanti;
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- zidaria peretilor exteriori la subsol sunt executati din blocuri prefabricate de
beton, peretii interiori sunt executati din blocuri mici de calcar taiat;
- zidaria peretilor exteriori supraterani sunt executati din blocuri mici si blocuri
medii de calcar taiat, zidite pe mortar de zidarie din ciment-nisip si serveste ca umplutura
portanta a cadrelor din beton armat. Grosimea zidariei - 39 cm;
- Diametrul Armaturii longitudinale in stalpii subsolului, parterului, etajului 1 si
2 este de 18mm (4 bare), indiferent de fetele ocupate de zidarie ale stalpului. Diametrul
Armaturii longitudinale in stalpii etajului 3 si 4 este de 16mm (4 bare);
Clasa armaturii longitudinale ale stalpilor - A-III.
Acoperisul este constituit din panouri prefabricate din beton armat cu goluri
de marca C8-TIK4,5-71; C8-IIT 29; C8 IIK 6,0-71.12. Capacitatea portanta a panoului
C8-E[K4,5-71 este de 450 kg/m2 (sarcina de calcul executarea fara greutatea proprie a
panoului).
Nota: Pentru obiectul vizat a fost executata Expertiza tehnica, cu
recomandarile de rigoare, care va fi pusa la dispozitia Proiectantului dupa semnarea
contractului.
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1. OBIECTUL CONTRACTULUIDE PRESTARI SERVICII
•
Prezentul Caiet de sarcini sta la baza elaborarii documenta^iei tehnice de
proiect la obiectivul de investitii: Blocul locativ nefmalizat amplasat pe str. Gh.
Crestiuc, mun, Ungheni.
•
Serviciile de proiectare vor fi achiziponate pentru un singur lot separat, de
la ofertantul care va indeplini condipile impuse de autoritatea contractanta.
•
Obiectul contractului de servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consta in
elaborarea documenta^iei tehnice de proiect, in corespundere cu normativele na^ionale
§i anume realizat in conformitate cu prevederile legisla^iei Republicii Moldova:
>
-

-

Documentapa tehnica de proiect cu urmatorul con^inut-cadru:
Consolidarea constructiei;
Rezistenta si Arhitectura (varianta finisarii interioare - ,,La cheie”);
Retelele ingineresti interioare (Electricitatea, apa, canalizare, incalzire,
Conditionarea aerului, ventilare, sistema de declansare a incendiilor, sistema
de securitate);
Documentatia de deviz - pentru toate compartimentele;
Caietul de sarcini pentru achizifia lucrarilor;
Memoriu explicativ;
Proiectul de organizare a construcfiei;
Amenajarea teritoriului.
i
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•
La elaborarea Proiectului se va tine cont de prevederile si
recom andarile „Raportului Expertizei tehnice”.
•
Daca vor fi necesare prospectiuni geologice, ridicari topografice, sau alte
masurari, acestea vor intra in atributiile proiectantului si urmeaza a fi incluse in oferta.
•
Toata documentatia de proiect, va fi supusa spre verificare speciali§tilor
verificatori de proiecte atestap. Plata pentru verificare intra in atributiile
proiectantului §i va f i inclusa in devizul oferta.
Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerin^elor proiectului ii revine
proiectantului.
•
La elaborarea proiectului de executie se va tine cont de prevederile Legii
nr. 139/2018 cu privire la Eficienta enrgetica.
•
Avand in vedere prevederile Legii nr.721 din 02.02.1996 „privind
calitatea in c o n stru c t”, cu modificarile §i completarile ulterioare, proiectantul are
urmatoarele obligati {fara cheltuieli):
• sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;
• sa prezinte planul de trasare a lucrarilor;
• sa asigure prin proiecte §i detalii de execute nivelul de calitate corespunzator
cerin^elor esen^iale, cu respectarea reglementarilor tehnice;
• sa prezinte proiectele elaborate speciali§tilor verificatori de proiecte atesta# si sa
solu^ioneze neconformita$ile si neconcordantele semnalate;
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• sa elaboreze caietele de sarcini si instruc^iunile tehnice privind execupa lucrarilor,
exploatarea, intre^inerea si reparapile, precum si, dupa caz, proiectele de urmarire
privind comportarea in timp a c o n stru c to r;
• materialele incluse pentru utilizate in cadrul lucrarilor vor fi moderne si de calitate
inalta;
• sa stabileasca, prin proiect, fazele determinante §i sa participe pe §antier la
verificarile de calitate legate de acestea;
• sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in execute, din vina
proiectantului, la construc^iile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate
corespunzator cerin^elor esenpale, precum si urmarirea aplicarii pe §antier a solupilor
adoptate, dupa msu§irea acestora de catre specialist! verificatori de proiecte atesta^i, la
cererea investitorului;
• sa participe la intocmirea car^ii tehnice a construc^iei §i la recep^ia lucrarilor
executate;
• tot ca obligati ale proiectantului fara cheltuieli sunt §i raspunsurile la solicitarile
de clarificari formulate de ofertan^i pe perioada desfa§urarii procedurii de achizitii
publice (perioada de clarificari) §i participarea la predarea amplasamentului;
•
Caietele de sarcini cu volumele de lucrari necesare pentru desfasurarea
licitatiei publice, se vor elabora cu specifica^iile tehnice §i incadrarea in standardele
existente in vigoare.
•
Controlul de autor pe parcursul executarii lucrarilor". Controlul de autor
(asistenta tehnica) incepe dupa incheierea contractului de execute cu ofertantul
declarat ca§tigator prin procedura de atribuire a contractului de lucrari §i se va
desfa§ura pe toata durata de execute a lucrarilor.
Serviciul Controlului de autor din partea proiectantului pe parcursul executarii
lucrarilor §i consta din urmatoarele activitap:
• Sa participe ori de cite ori va solicita beneficiarul sau executantul pe §antier,
pentru emiterea de solu^ii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea
proiectului in concordan^a cu situa^ia din teren.
• Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele
completari sau detalii suplimentare, dispozi^ii de §antier, etc., in cel mai scurt timp
posibil. Dispozi^iile de §antier emise vor fi numerotate §i indosariate, iar atunci cind
conduc la modificari din punct de vedere fmanciar sau al termenelor de execute vor fi
inso^ite de justificari;
• Plata Controlului de autor (asistenta tehnica) se va face numai pe baza de raport
de activitate;
La elaborarea fazelor de proiectare si intocmirea tuturor documentelor care
fac obiectul contractului, prestatorul are obligatia de a aplica toate normativele si
prescriptiile tehnice in vigoare.
2. DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI
•
Data de inceptere - termenul pentru inceperea indeplinirii o b lig a to r
contractuale de catre proiectant va fi comunicata prin ordinul de incepere a
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contractului, emis de autoritatea contractanta in cel mult doua zile de la data
inregistrarii contractului la Ministerul Finan^elor - Trezoreria de Stat.
•

Durata de realizare a proiectului - 40 zile lucratoare.

•

Durata contractului - 31 decembrie 2021.

3. PREDAREA DOCUMENTA^IEI DE PROIECTARE
Documentatia de proiect, se va preda beneficiarului pe suport de hartie in exemplare (2 originate si 2 copii), iar apoi scanate pe suport electronic, iar ridicarile
topografice §i in format DWG.
4. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI (propunerea financiara)
Prin asumarea proiectarii unei investipi, prin soluble propuse, ofertantul is:
asuma, pe langa cele de ordin profesional §i responsabilitatea bunei gestionari a
resurselor fmanciare destinate de catre autoritatea contractanta pentru realizarea
serviciului.
Valoarea ofertata a serviciului trebuie (devizul-oferta) sa rezulte din insumarea
costurilor de proiectare cuprinse in capitolul 1, pentru fiecare faza de proiectare sau
capitol.
Se va prezenta modul de calcul al valorii ofertate pe etapele fazelor de
proiectare, fie pe baza orara, fie procent din valoarea investi^iei.
In oferta financiara, proiectantul va prezenta o programare e§alonata in timp a
fazelor necesare elaborarii proiectarii pentru obiectivul de investipi, identificand in
mod clar durata acestora.
5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Ofertanpi au obligati a de a face dovada conformita^ii serviciilor cu cerin^ele
prevazute in Caietul de sarcini.
In acest scop propunerea tehnica va confine, un comentariu al specifica^iilor
tehnice con^inute in caietul de sarcini (descrierea succinta a lucrarilor ce urmeaza a f i
executate).
Ofertan^ii trebuie sa prezinte o descriere detaliata a metodologiei §i a planului de
lucru conceput pentru prestarea serviciilor cu nominalizarea personalului responsabil.
Se va prezenta graficul de timp pentru prestarea serviciului defalcat pe faze de
proiectare.
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