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Sec{iunea l-a - CAIET DE SARCINI

pentru servicii de intocmire audit energetic, proiectare fazele DALI, PT + DE, inclusiv verificarea
proiectului tehnic qi furnizare de asisten{I tehnicl din partea proiectatului pe perioada execu(iei
pentru "Modernizarea qi eficientizarea sistemului de iluminat public in localiti{ile componente
;i
apartinltoare Oraqului Ocna Mureq - Uioara de Sus, Uioara de Jos, Razboieni - Cetate, Cisteiu de
Mures si Micoqlaca" cod CPV: 71322000-l - Servioii de proiectare tehnicd pentru construc{ia de lucrdri
publice (Rev.2); 71356200-0 - Servicii de asistentd tehnici

1.

ASPECTE GENERALE

p.A.T. Oraq Ocna Mureg, jud. Alba, in conformitate cu prevederile art.43 alin.l qi 2 gi art.17 alin.4
lit.b'din HG39512016, procedeazd la achizilionarea directd de servicii de intocmire audit energetic,
proiectare fazele DALI, PT + DE, inclusiv verificarea proiectului tehnic Ai furnizare de asistenld
tehnic[ din partea proiectatului pe perioada executiei in vederea depunerii unei cereri de finanlare gi a
implementirii proiectului "Modernizarea qi eficientizarea sistemului de iluminat public in localit6lile
componente gi apartindtoare Oragului Ocna Mureq - Uioara de Sus, Uioara de Jos, Razboieni - Cetate,
Cisteiu de Mures si Micoqlaca", in cadrul Programului privind creqterea eficienlei energetice a
infrastructurii de iluminat public derulat de Administra{ia Fondului de Mediu.
Valoarea estimat6 a achizifiei este de 80000,00 lei ftr6 TVA.

Denumirea obiectivului de investi(ii pentru care sunt necesare serviciile care fac obiectul
achizi{iei directe:
"Modernizarea gi eficientizarea sistemului de iluminat public in localitdiile component gi apartinitoare
Oragului Ocna Mureg - Uioara de Sus, Uioara de Jos, Razboieni - Cetate, Cisteiu de Mures si
Micoglaca"

Titularul E ibeneficiarul investifiei este Oraqul Ocna Mures, Str. Nicolae lorga Nr. 27 Ocna
Mureq,

jud. Alba.

Terenul pe care este amplasat[ refeaua de iluminat public care face obiectul modemizlrii apar{ine
domeniului public al oraqului Ocna Mureq. Sistemul de iluminat public este trecut in custodia UAT
Ocna Mureq.
In zond sunt asigurate utiliEtile: curent electric, gaz, telefonie, internet. Apa curentd gi canalizarea
sunt asigurate numai pe unele strdzi. Nu sunt surse de poluare inzond, nu sunt reglementari speciale
de urbanism gi nici monumente istorice.

Eficientizarea sistemului de iluminat public in cadrul proiectului "Modernizarea ;i eficie ntizarea
sistemului de iluminat public in localit6lile componente qi apartindtoare Oragului Ocna Mureq - Uioara
de Sus, Uioara de Jos, Razboieni - cetate, cisteiu de Mures gi Micoqlaca" vizeazd
- modernizarea sistemului existent prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente av6nd un consum
ridicat de energie electricl cu corpuri de iluminat cu surse LED, inlocuire/ modernizare puncte de
aprindere, console, accesorii, conductoare conexiune, izolatoarq cleme, armdturi;
- completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED in situaliile
in care stdlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipali cu corpuri de iluminat sau acestea sunt

-

achizilionarea qi instalarea unui sistem de telegestiune.

Atdt auditul energetic cdt qi proiectarea vor fine cont de cerin]ele stabilite prin Ordinul MMAI,
nr.l866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanyare a Programului privind creqterea eficienlei
energetice a infrastructurii de iluminat public Ei consumul inilial anual de energie tn iluminat public,
(denumit in continuare Ordin).
Corpurile de iluminat care vor fi prevdzute vor rdspunde cel pu{in cerinfelor tehnice minimale
conform prevederilor art.l I din Ordin, astfel:
- domeniu de utilizare: iluminatul cbilor de circula{ie rutierd gi/sau pietonal[
- protec{ie la supratensiuni de comuta{ie, supratensiuni permanente, suprasarcind, scurtcircuit,
supraincdlzire;
- tensiune nominal[ de alimentare: 230Y+l-l5Yo
- frecventa nominali in re[ea:50H2
- factor de putere: minimum 0,92
- grad de protec{ie: minimum IP65
- rezistenfa la impact a intregului aparat de iluminat: minimum IK08;
- elemental difuzant: sticlS sau policarbonat stabilizat UV
- indicele de redare a culorilor: Ra)70
- temperatura de culoare Tc (situatd in intervalul): 3000--+.000K+5%

-

metalici
viat[ nominall: minimum 50.000 ore, L90B10, certificate de produc6torul de aparate
iluminat

carcasa

durata de

de

garanfie aparat de iluminat: 5ani

vor avea aplicat marcaj CE in conformitate cu directivele europene in vigoare
vor avea certificare ENEC giisau ENEC * sau similar. Pentru echipamente produse in afara
Uniunii Europene este necesar agreement tehnic emis de un organism de certificare european.
- Respectl prevederile standardelor din seria SREN 13201 pentru iluminatul public gi ale
standardelor din seria SREN 60598 pentru corpuri de iluminat
Sistemul de telegestiune care va fi proiectat gi implementat va rdspunde de asemenea cel puiin
cerinlelor minimale urmdtoare:
- va fi instalat cu scopul de a pune in funcfiune/configura gi gestiona sistemul de iluminat la un cost redus
gi fEr6 erori
- va comuta, diminua gi creqte nivelul de iluminare in funcfie de lumina ambientalS, programe.
program6ri, calendare sau semnale in timp real
- va colecta qi gestiona datele privind consumul de energie cu o precizie ridicatd pentru utilizator, put6nd
genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot proiectul;
- va identifica defecfiunile, anomaliile gi alte defecliuni ale aparatului de iluminat qi ale alimentdrii cu
energie electric6;
- va monitoriza orele de funclionare gi starea aparatel<lr de iluminat qi dispozitivelor electronice de control
in scopuri de intretinere predictivd gi pentru asigurarea respectdrii garan(iei. Sistemul va genera un raport
automat cu numlrul de ore de functionare pentru fiecare punct luminos, identificat GPS, Ei o medie a
orelor de functionare pentru tot proiectul.
- va colecta date de la controlerele de puncte de luminl gi le va furniza utilizatorului sau cdtre software-uri
terte, cum ar fi sistemele de gestionare a activelor (AMS), sistemele de informalii geografice (GIS)
- va furniza interfele gi/sau mecanisme pentru a interac{iona cu o varietate de senzori qi platforme
inteligente pentru a ajusta nivelurile de lumini Ei pentru a oferi informalii care si contribuie la
imbunltIlirea serviciilor, confortul ui gi si guranlei.
Sistemul trebuie sI fie scalabil pentru a gestiona un volum tot mai mare de date Ei un numir tot mai
mare de dispozitive pentru a se potrivi cregterii pe viitor. La proiectarea sistemului de telegestiune se va
{ine cont de prevederile art.l I alin.2 lit.i din Ordin, respectiv de faptul cE pentru clasele de drum M5. M6,

P5, P6 qi P7 qi pentru zonele de conflict (C0-C5) nu este obligatorie funclia de dimare; pentru clasele de
drum M l-M6 qi Pl-P7 se poate aplica funclia CLO.

2, DESCRIEREA SERVICILOR
Obiectul contractului este constituit din trei componente distincte:
Elaborarea raportului de audit energetic elaborat de un auditor electroenergetic/complex sau manager
energetic de localit6li
Prestarea de servicii de proiectare gi inginerie pentru elaborarea documentaliilor tehnice pentru
oblinerea avizelor / acordurilor I autorizafiilor necesare qi a documentatiei tehnico-economice in fazele
DALI qi proiect tehnic de executie, inclusiv detalii de execulie qi documentatie tehnicl pentru
autorizarea execut[rii lucrdrilor pentru realizarea investiliei de modernizare a sistemului de iluminat
public in localitdlile componente gi apartindtoare Oraqului Ocna Mureq - Uioara de Sus, Uioara de Jos.
Razboieni - Cetate, Cisteiu de Mures gi Micoqlaca.
Acordarea asistenlei tehnice din partea proiectantului pe perioada de depunere gi analiza a cererii de
finanfare, perioada de derulare a procedurilor de achizilie qi perioada de execulie a lucrlrilor de
modernizare. Serviciile de asistentd tehnic[ fac obiectul contractului sub rezerya oblinerii de finan[are
pentru proiectul "Modernizarea gi eficientizarea sistemului de iluminat public in localitalile
componente gi apartinltoare Oragului Ocna Mureq - Uioara de Sus, Uioara de Jos, Razboieni - Cetate.
Cisteiu de Mures gi Micoqlaca".
Concluziile auditului energetic trebuie sd conlind in mod obligatoriu urmdtoarele informa{ii:
- numdrul total al stdlpilor care intri in componenta sistemului de iluminat pe care se intervine cu
ocazia implementirii proiectului, num[rul total al corpurilor de iluminat existente gi distributia
acestora pe strlzile din comun6/ orag/municipiu, precum gi puterea total5 instalatl a acestora, calculati
conform prevederilor art.4 alin. (1) lit. t) din Ordinul MMAP nr.l866l202l pentru aprobarea Ghidului
de finanfare a Programului privind creqterea eficien{ei energetice a infrastructurii de iluminat public ;i
consumul inilial anual de energie in iluminat public, calculat conform art.4 alin. (1) lit. g) din Ordin:
- numlrul total al corpurilor de iluminat propuse a fi achizilionate qi montate prin proiect, distribufia
acestora pe strdzile din localitdlile care fac obiectul proiectului, precum gi puterea totali instalatd a
acestora, calculatd conform art.4 alin. (l) lit. x) din Ordin, gi consumul final anual de energie in
iluminat public, calculat conform art.4 alin. (l) lit. t) din Ordin
- economia de energie, calculatd conform art.4 alin. (l) lit. u) din Ordin, qi cantitatea de emisii de
CO2 redus6, calculatd cu factorul de conversie fC02 :0,265 kg CO2lkWh.
Proiectarea faza DALI va fi intocmit[ conform Hotdrarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele

de elaborare ;l

conlinutul-cadru

al

tlocumenta{iilor tehnico- economice

aferente

obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice, cu modificirile Ei completdrile
ulterioare, Ei va cuprinde ;i urm[toarele:
l. evidenlierea situa{iei actuale incluzdnd auditul sistemului actual, cu identificarea minimI a
corpurilor de iluminat existente, a st6lpilor, a retelelor de distributie gi identificarea consumului inilial
anual de energie in iluminat public (Ci), calculat conform art.4 alin. (l) lit. ;) din Ordin.
2. dovedirea parametrilor proiectati prin rapoarte qi calcule/studii lumino-tehnice conform
standardelor din seria SR EN13201, cu respectarea incadrdrii in clasa de iluminat a drumurilor /
strlzilor care fac obiectul proiectului gi estimarea consumului final anual de energie in iluminat public
(Cf), calculat conform art.4 alin. (1) lit. t) din Ordin, rczultat din calculele lumino-tehnice in urma
execuliei proiectului.
Piesele desenate care vor fi livrare includ:
- plan de incadrare in zond
- plan de situalie cu situatia existentd (identificarea strdzilor din proiect, a st6lpilor de iluminat
echipali cu corpuri de iluminat existente, inclusiv puterile nominale ale corpurilor, gi, dupb, caz. a
st6lpilorcarenusuntechipaticucorpurideiluminat)

-

plan de situalie cu situafia propusd (identificarea str[zilor din proiect qi a stdlpilor de iluminat pe
care vor fi montate corpurile de iluminat propuse, inclusiv puterile nominale ale acestora).
Proiectul tehnic de execufie, inclusiv detaliile de executie gi documentalia tehnica pentrLt
autorizarea executdrii lucr6rilor vor fi realizate in conformitate cu prevederile HG nr. 907i2016 privintl
etapele de elaborare Si continutul-cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proie ctelor de inve stil ii finanyate din fonduri publice.
Documentatiile tehnice pentru oblinerea avizelorlacordurilor/autoriza!iilor necesare realizdrii
investiliei se vor elabora in funclie de impunerile qi cerintele certificatului de urbanism Ei a
reglementlrilor institu{iilor emitente a respectivelor avize, acorduri, autorizafii.
Cade in sarcina Prestatorului oblinerea verificdrii tehnice a proiectului de cdtre verificator i
verificatori independenfi conform cerintelor legale.
Proiectantul are obligafia sE intocmeasca documentafiile pentru oblinerea avizelor (lbri costuri
suplimentare pentru beneficiar), sI ob(inI in numele beneficiarului gi sI anexeze documentelor
proiectate toate avizele qi acordurile necesare pentru realizarea tuturor lucrlrilor, contravaloarea
aizelor fiind suportatl de c[tre achizitor.
Prestatorul, in conformitate cu prezenta documentalie are urm[toarele obligatii legate de oblinerea
avizelorlacordurilor/aprobarilor din partea autoritAlilor/furnizorilor de utilititi:
a. Elaborarea documentafiilor in volume distincte, pe faze de solutiondri;
b. Prestatorul va elabora documentatiile suport necesare oblinerii de avizelacorduri/autoriza[ii,le va
depune direct la unitdlile avizatoare, le va susline (acolo unde este cazul) gi va obline
avizelelacordurile/autorizaliile aferente finalizdrii lucrdrilor de executie, punerii in func{iune si
realizdrii recepf iei la term i narea lucrlri I or;
I ) Documentatia pentru oblinerea avizelor se va redacta in min. 2 exemplare pentru fiecare avizator
;i

va conline: memoriu tehnic, plan de situa!ie sc l:500, formulare tip solicitate; fiqa tehnici
completata/semnatl qi qtampilat[ qi orice alte documente necesare in vederea oblinerii
izelor I acorduri lor/autorizafi i lor;
Proiectantul va depune/sustine documenta{ia pentru oblinerea avizelor Inspectoratului Teritorial in
Constructii (lTC) (dac5 este

av

2)

c.

cazul);

,

Documentalia tehnic6 completi pentru oblinerea autoriza{iei de construire aferentd modificdrii
unor solufii tehnice va fi pregatit6 de cdtre prestatorul serviciilor in termenul stabilit de citre
Beneficiar;
d. Actualizarea documentatiilor suport necesare oblinerii avizelorlacordurilor/aprobdrilor de la
autoritAti/furnizori utilit6ti in cazul expirdrii perioadei de valabilitate ale celor oblinute inilial
De asemenea, Prestatorul va avea in vedere atdt procesul de depunere qi de analizd a cererii de
finantare cdt gi procesul de achizilie publicd a corpurilor de iluminat, sistemului de telegestiune gi a
lucrdrilor de execufie pentru modernizarea sistemului de iluminat public, procese in care va rlmdne
disponibil pentru orice clarificare solicitatl de finanlator sau ofertan{i qi o va efectua in timpul indicat
in solicitarea transmisi de beneficiar.

Serviciile de asisten{5 tehnic6 din partea proiectantului vor cuprinde urmdtoarele activiEti, fEr[ a
limita la acestea:

se

Urmlrirea aplicdrii in teren a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementirilor tehnice in
vigoare gi a celor mai bune tehnologii de execufie existente;
Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, precum qi urmdrirea aplicdrii pe
gantier a solufiilor adoptate dupd insugirea acestora de cdtre verificatorii atestali de proiecte;
Inspecfia gi intocmirea rapoartelor in urma efectudrii verific6rilor, in perioada de remediere a
defectelor;
Solutionarea neconformitalilor qi neconcordanfelor semnalate de cdtre verificatorii atesta{i.
executanti, etc. la soluliile tehnice proiectate dacd acest lucru se impune;

Participarea la receplii parfiale, receptii la terminarea lucririlor, recepfii finale, la punerea in
funcliune a fieclrei lucr6ri cuprinse in proiect Ei elaborarea punctului sdu de vedere asupra
modului de realizare a lucrSrilor;
Elaborarea
de solulii tehnice prin dispozilii de qantier, pe parcursul derulSrii execuliei lucrdrilor, in
'
cazul modificdrii solutiilor stabilite inilial in proiect qi urmdrirea aplicdrii acestora;
Dispozifiile de gantier emise de proiectant vor cuprinde sau vor fi insolite de :
/ memoriu tehnic
/ notdjustificativd prin care sE lie fundamentatd orice modificare, suplimentare sau
renun{are aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitili,
/ planqe de specialitate
r' fi$e tehnice
/ detalii de execufie
/ liste de cantititi suplimentare
/ devizestimativ
/ documentalie justificativl solicitati de finanlatorul proiectului.
Documentatiile solicitate se vor elabora de c[tre proiectant, respectdnd prevederile
legislalieiin vigoare pe parcursul derul5rii proiectului, precum qi:
o Legea nr. 50 din 29 lulie l99l (republicati qi actualizati) privind autorizarea
lucrdrilor de construclii;
o Legea 1011995 privind calitatea in construclii.
o "Ghidul de finanfare" sau orice alte instruc{iuni emise de cdtre Finanfator;
o Instructiuni/ordine emise de cdtre finanlatorul proiectului;
o Prevederile Contractului de finanfare.
. Avizarea/modificarea detaliilor de execufie rcalizate de antreprenori;
' Avizarea lucrlrilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execuliei lucrlrilor.
' Participarea la teste de verificare la finalizarea lucrlrii/ obiectelor de lucrdri;
' Pregltirea referatului de prezentare privind modul cum au fost executate lucrdrile.
:'
Serviciile de asistent6 tehnicd a proiectantului vor fi urmdrite de responsabilul tehnic qi
coordonatorul de proiect din partea Beneficiarului, iar prestarea lor va presupune cooperarea cu
echipa internl qi externl de implementare a proiectului qi cu dirigintele de qantier.
Activitatea de asistentd tehnicd pe parcursul execufiei lucririlor va fi desfEguratl pe principiul
impartialit6!ii fa[A de toti factorii implicali in derularea contractului de lucrtrri care concuri la punerea
in aplicare a proiectului tehnic elaborat de c6tre proiectant.

'

3. ALTE ASPECTE
Executantul va dispune de personal calificat gi autorizat pentru intocmirea documentafiilor care fac
obiectul contractului.
Conform prevederilor art.l3 alin.l lit. g) din Ordin, auditul energetic al obiectivului de investilie
va fi elaborat de un auditor electroenergetic/complex sau manager energetic de localitdli. Copia
atestatului auditorului/managerului energetic se va transmite odat[ cu oferta.
Conform prevederilor art.l3 alin. 5 din Ordin, din colectivul de elaborare al DALI va face parte
obligatoriu qi un specialist in iluminat cod COR 214237, certificat emis de Comitetul Na(ional RomAn
de Iluminat (CNRI) sau certificat de atestare profesionald in iluminat emis de CNRI sau diplome de
studii postuniversitare aprofundate in iluminat, master sau doctorat. Copia documentului doveditor va
fi transmisd odati cu oferta.
Durata contractului este de 30 de zile pentru intocmirea documentaliilor solicitate mai sus (auditul
energetic, a proiectului fazele DALI, PT+pp, etc.) la care se adaugd perioada pentru acordarea de
asistenfl tehnic[ din partea proiectantului pe perioada de executare a lucrdrilor. Perioada contractului
acoperd gi perioada de derulare a procedurii de achizilie pentru corpuri de iluminat, accesorii, sistem

de telegestiune qi lucr[ri, precum qi toat[ perioada de oblinere a finanfdrii, perioade in care Prestatorul
va acorda asistenfd autorititii contractante pentru formularea rdspunsurilor la solicit6rile de clarific6ri
privind documentatia de atribuire.
Garanlia de bun[ execu]ie este de 10% din valoarea contractului fbrd TVA constituitA in una din
formele prev6zute laart.40 din HG395l2}l6 cu modific6rile qi completarile ulterioare.
In cazul in care, dupl intocmirea Auditului energetic, reiese cd economia de energie rezultat6 dupa
implementarea investi{iei este mai micl de25% (pragul minim prevazutca gi criteriu de eligibilitate la
art. l0 lit. e) din Ghid), celelalte componente ale contractului nu se mai indeplinesc, urmdnd a fi
achitatd de Achizitor doar contravaloarea Auditului energetic.
' Predarea documentelor proiectului: toati documenta{ia elaboratd de Prestator in timpul gi dupd
finalizarea activitdtilor contractului, sub orice form6, este 9i va rdm6ne in proprietatea Autoritajii
contractante, ca drept de proprietate intelectualS. DupE recepfia la beneficiar, toate documentele
elaborate devin proprietatea Oragului Ocna Mure$ care igi rezervd dreptul de utilizare ulterioar6 a
acestora.

'

Prestatorul nu poate folosi sau dispune de aceast[ documentafie ftri acordul scris prealabil al
Autoritalii contractante.
' Documenta(iile tehnico-economice vor fi recep{ionate de Beneficiar.
' Continutul documentaliilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, vor fi complete, in.
concordanld cu prezentul caiet de sarcini gi cu realitatea de pe teren, in caz contrar nu vor fi
recepfionate.
. Predarea documentafiei se va face astfel:
l) Audit energetic: 2 exemplare
2) DALI: 2 exemplare
3) Proiect tehnic de execulie (cu verificare tehnic[ de calitate) PT+DDE: 2 exemplare
Nota l: Toate documentafiile intocmite se vor preda pe suport de h0rtie qi pe suport electronic. in i
format electronic (figiere de tip .doc, .pdf gi .d*g). Fisierele tip .pdf vor avea marimea maxim[ de 50
GB, mirime maximd care permite incircarea acestora in SICAp
Nota 2: Se va intocmi gi preda la beneficiar un exemplar din Listele de cantitatri (inclusiv DG,
centralizatoare, dotdri, etc.) cu valori (evaluare confidenliall).
' Documentatia va ft actualizatd in urma evaludrii Finan{atorului, prezent6ndu-se documentafia
finald, completd, varianta consolidatl (cad6 este cazul).
' Orice modificdri ale actelor normative in vigoare vor fi preluate iar documenta(iile vor fi elaborate
conform acestor prevederi.
,

OFERTA FINANCIARA
Se depune formularul din secliunea modele formulare, impreuni cu anexa

la acesta.

Autoritatea contractantl atribuie contractul candidatului care a depus oferta cea mai avantajoasl din
punct de vedere economic determinati pebazacriteriului de atribuire "preful cel mai sc6zut".
Suma maximd disponibi16 pentru aceasti achizilie este de 80000,00 lei frrd TVA
Forma juridic6 pe care o va lua grupul de operatori economici cdruia i se atribuie contractul de
asociere conform art. 53. din Legea privind achizigiile publice nr.99l20l6;
in cazul in care prelul of..t.to. clasate pe piimul loc este egal, se va solicita ofertan{ilor
respectivi, pentru departajare, o noud propunere frnanciarl ce trebuie transmisd in maxim 24 ore de,la
solicitare, cazin care contractul va fi atribuit ofertantului a c6rui noud propunere financiard are pre{ul
cel mai sclzut. in cazul in care egalitatea persistd, va fi declaratd c6gtigdtoare oferta financiard care a
fost transmisl prima Achizitoru lui.
In cazul in care ofertantul cdgtigdtor refuz[ sd semneze contractul de prestlri servicii,
Achizitorul poate opta intre incheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul al doilea sau poate
repeta achizilia d i rect6.
Ofertantul trebuie sI prezinte formularul de ofertl financiard indicat in sec{iunea,,Modele
formulare", care reprezintr elementul principal al propunerii financiare.

Pre(urile prezentate vor include toate cerin(ele din caietul de sarcini, precum gi toate taxele
legale gi alte cheltuieli gi comisioane care vor fi angajate de ofertant.
Propunerea financiard va fi exprimata ferm in LEI, conform formularului.

Orice operator economic are dreptul de a depune oferte pentru prezenta achizilie, regulile dup6
care se desfbsoard procedura fiind stabilite de la bun inceput, fiind transparente, publice, operatoiii
avdnd acces la informaliile referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea prezentului contract.
Oferta trebuie sI includd serviciile confonn specificaliilor din caietul de sarcini.

Data depunerii qi evalulrii ofertelor: vor fi precizate in anunful postat in SICAP gi pe site-ul
Achizitorului www.primariaocnamures.ro
Impreund cu oferta financiarl (formularul 4 din secliune modele formulare) se vor depune:
- Formular I - Declaratie privind evitarea conflictului de interese
- Formulat 2 - Declaralie privind respectarea reglementdrilor obligatorii in domeniul mediului.
social, al relafiilor de muncl gi privind respectarea legislatiei de securitate gi sdnitate in muncd
- Formular 3 - Declaralie privind asumarea clauzelor contractuale
- Copia atestatului auditorului/managerului energetic.
- Copia documentului doveditor pentru specialist in iluminat cod COR 214237

Anexe:
Ordinul MMAP nr.1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanlare a Programului privind cregterea
eficienlei energetice a infrastructurii de iluminat public

it,

Sectiunea a 2-a-CONTRACT DE SERVICII

nr.

in

din

nr. g8l2ol6 privind achiziliile

9i a Raportului achiziliei directe nr.
avand ca obiect "Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat
public in localit6lile componente gi apartin6toare Oraqului Ocna Mureg - Uioara de Sus, Uioara de Jos,
Razboieni - Cetate, Cisteiu de Mures gi Micoqlaca", s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii.
temeiul Legii
.l

......

publice

intre:

l. PIr(ile contractante
Autoritatea contractantd: Oragul Ocna Mureg cu sediul in localitatea Ocna Mureg, strada Nicolae
Iorga, nr. 27, judelul Alba, telefon/ fax: 025887125710258871217 , CUI 4563228, cont tban
deschis la Trezoreria Aiud, reprezentat prin jur. Vinieler Silviu -primar in calitate de achizitor,
qi

telefon/fax
......., num6r de inmatriculare ..........
cod fiscal
(trezorerie, banca)
................, reprezentattr prin
conducltorului), funcfia............... in calitate de prestator, pe de altd parte.
2.

...., cont
(denumirea

Delinilii

2,1 -ln prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract- reprezintd prezentul contract gi toate Anexele sale.
b. achizitor (autoritate contractanta) Si prestator (contractant) - pdrtile contractante, aga cum sunt
acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului- pre[ul plAtibil prestatorului de cltre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integralI gi corespunzdtoarc a tuturor obligafiilor asumate prin contract;
d. servicii -activitAti a cdror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa./anexele la prezentul contract gi pe care prestatorul are obligalia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului ;
f, forla maiord- un eveniment mai presus de controlul pa(ilor, care nu se datoreazi gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea
qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolulii,
incendii, inunda{ii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii aplrute ca urrnare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativi. Nu este considerat fo(I majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, ftrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligafiilor uneia din pd(i;
g. zi- zi calendaristicd; an - 365 de zile.
(se odougd orice ce al\i termeni pe core pdrlileinteleg sd ti defineascd pentru contract)
3. In^terpretare

3.1 In prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice dac[ nu se
specificd in
mod diferit.
Clauze obligatorii

4, Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligl s6 presteze urmatoarele trei categorii de servicii in perioadele
convenite gi in
conformitate cu obliga(iile asumate prin prezentul contract:

4.1.1. servicii de elaborare audit energetic pentru sistemul de iluminat public existent care fbce
obiectul proiectului "Modernizarea qi eficientizarea sistemului de iluminat public in localitdlile
componente qi apartinltoare Oraqului Ocna MureE - Uioara de Sus, Uioara de Jos, Razboieni Cetate, Cisteiu de Mures si Micoqlaca,,
4.1.2. servicii de proiectare si inginerie pentru elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea
avizelor / acordurilor I autoizatiilor necesare si a documentatieitehnico-economice in fazele DALI
qi proiect tehnic de executie, inclusiv detalii de executiegi verificarea proiectului tehnic si
documentatie tehnica pentru autoizarca executariilucrarilor de construciii pentru realizarea
investitiei"Modernizarea gi eficientizarea sistemului de iluminat public in localitdlile componente
qi apartindtoare Oraqului Ocna Mureg - Uioara de Sus, Uioara de Jos, Razboieni - Cetate,'Cisteiu
de Mures si Micoqlaca"
4.1.3. -acordarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor,
precum si participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.Serviciile de asistenfd tehnicd fac
obiectul contractului sub rezerva oblinerii de finanfare pentru proiectul "Modernizarea gi
eficientizarea sistemului de iluminat public in locplitalile componenie gi apartinltoare Oragului
Ocna Mureg - Uioara de Sus, Uioara de Jos, Razboidni - Cetate, Cisteiu de Mures si Micoglaca;'.
4.2 - Achizitorul se obligd sI plateascl pre{ul convenit in prezentul contract pentru serviciile presiate.

Prelul contractului
5.1 Pre(ul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, confbrm
ofertei flnanciare. este de
RON, la care se adaugd TVA in valoare de
lei.
5.

6.

Durala contractului

6.1 - Durata contractului este de 30 de zile pentru intocmirea documentaliilor solicitate mai sus
(auditul energetic, a proiectului fazele DALI, pT+pg, etc.) la care se adaugl peiioada pentru
acordarea de
asisten{d tehnic6 din partea proiectantului pe perioada de executare a lucrdrilor. Perioada contractului
acoperd qi perioada de derulare a procedurii de achizifie pentru corpuri de iluminat, accesorii, sistem
de
telegestiune qi lucr6ri, precum Ei toat[ perioada de oblinere a finant[rii, perioade in care prestatorul va
acorda asistenfd autoritAtii contractante pentru formularea rispunsurilor la iolicitirile de clarific6ri privind
documentaf ia de atribuire.
6.2. Prezentul contract inceteazd sd producl efecte la data incheierii procesului verbal la terminarea

prestlrii serviciilor

.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe la data semndrii lui.
8, Documentele contract

ului

a) Contractul;
b) Oferta prestatorului;
c) Documentatia de atribuire, la care se adaug[ eventualele solicitdri/rispunsuri de/la
10

clarificlri;

d) Orice alt document relevant.

9. Obliga(iile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligl sd presteze serviciile la standardele

gi/sau performanfele stabilite

in conformita

cu legislalia in vigoare.

9.2. Prestatorul se obligl si presteze serviciile astfel incdt acestea sd poatd
contractual.
9.3 - Prestatorul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricaror:

fi

finalizate

in

termenul

i) Reclama(ii gi ac{iuni in justifie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectualS (brevete, nume, mlrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele.
instalaJiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturl cu produsele achizilionate, qi
ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur[, aferente, cu excepfia situa[iei in care
o astfel de incalcare rezulti din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.
iii)
10. Obligaliile principale ale achizitorului
l0.l - Achizitorul se obligd sd recepfioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit.
10.2 - Achizitorul se obligl sd plateasc[ pre(ul cltre prestator in termen de 30 zile de la depunerea facturii
la achizitor, dar numai cu condilia recep(iondrii documenta{iilor tehnice pentru care se face plata. Nu se
vor efectua plSfi in valut6.
10.3-DacI achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevazute
i

convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor gi de a beneficia de reactualizarea sumei
de plati la nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a plaJii. Imediat ce achizitorul onoreazl factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatriilor
ll.l-ln cazul in care, din vina sa exclusivS, prestatorul nu reugegte s6-gi execute obligaliile asumate prin
contract, atunci achizitorul este indreptdfit de a deduce din prelul contractului, ca penalitdli, o sumd
echivalenti cu o cotl procentual[ din preful contractului de 0,lYo pentru fiecare zi deintdrziere.
11.2' in cazul in care achizitorul nu onoreazl facturile in termen de28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligalia de a pliti, ca penalitdli, o sum[ echivalentl cu o coti procentuall din
plata neefectuatd de 0,lo/o calculata la valoare de plata neefectuati, pentru fiecare zi de intarziere.
I1.3 -Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p6(i, in mod culpabil
gi repetat, dd dreptul pit4ii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de dauneinterese.

- Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunfa oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd adresata
furnizorului, frr[ nici o compensa(ie, dacl acesta din urmi dd faliment, cu condilia ca aceastf, anulare sI
nu prejudicieze sau sE afecteze dreptul la acfiune sau despdgubire pentru furnizor. in acest caz, furnizorul
11.4

are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea

din

contract indeplinita pAni la data

denunfdrii unilaterale a contractului,
Clauze speci/ice

Garanfia de buni execu(ie a contractului
l2.l - Cuantumul garantiei de buna executie este de l0% din valoarea frr[ TVA a contractului gi se
constituie prin orice formi prevdzutd de art.40 din HG 39512016. Autoritatea contractanta va accepta
orice modalitate de constituire a garantiei de bund execulie conformS cu art. 40 din HG 39512016, cu
modificirile gi completlrile ulterioare. Garanfia se va constitui in termen de 5 zile de la semnarea
contractului, sub sanctiuneanulit6lii acestuia in caz de depdgire a acestui termen.
in cazul tn care garan\ia de bund execu{ie se va constitui prin retineri din facturi, suma initiala
depusa in contul deschis la dispozitiaautoritatii contractante este de 0,5Yo din valoarea contractului. in
12.

11.

cazul constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru
facturi
partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului
fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitiaautoritatii contractante.
Garanfia de buni execufie se va returna conform prevederilor HG 3g5l}Ol6 pentru
aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referiio are la atribuirea contractului
de achizilie
pubf ica/acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice,
daci nu s-au ridicat p6nd la acea
datl preten(ii asupra ei.
12.2. - Contractul va intra in efectivitate gi va produce efecte numai dupd constiluireagaranliei
de bund
execu[ie.

Alte resposabilitdli ale prestatorului
(l) Prestatorul are obligatria de a executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul
qipromtitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformiiate cu propunerea
sa tehnicd.
(2) Prestatorul se obligl si supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele
umane, materialele.
instala{iile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de naturd provizori-e, fie definitiv6 cerute
de gi pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce in
mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu prezentul
contract. Totodati, este rdspunzdtor atdt de siguran(a tuturor opera(iunilorgi metodelor de prestare
'
utilizate, cdt gi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
13.

13'l -

Ahe responsabilitdli ale achizitorului
se oblig[ sd pun6 la dispozilia prestatorului orice faciliteti$i/sau informaJii pe care acesta
le-a cerut in propunerea tehnic[ gi pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
14.

l4.l- Achizitorul

I 5. Recepliegi
15'

veriticdri

I - Achizitorul

are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili confbrmitatea lor
cu prevederile din propunerea tehnicd gi din caietul de sarcini.
15.2 - Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Achizitorul are
obligalia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatearcprezentuniilor sdi imputernicili pentru
acest
scop.

I 6. i ncepere,

/inalizare, intdrx,ieri, sistare
Prestatorul are obligafia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la
data semndrii contractului de c6tre ambele pd(i.
(2) in cazul in care prestatorul sufera inttrzieri qi/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului p[4ile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, gi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacl este cazul,care se vor adauga la pre(ul
contractului.
16.2 - (l) Serviciile prestate inbaza contractului sau, dacd este cizul, orilare fazd
aacestora prevazutd a fi
terminatd intr-o perioadd stabilitl trebuie finalizate in termenul convenit de p6(i, termen care
se
calculeazd de la data inceperii prest[rii serviciilor.
(2)in cazul in care:
i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) alte circumstanfeneobignuite susceptibile de a surveni, altfel dec6t prin incalcarea
contractului de cdtre prestator,
indreptdfesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oric6rei faze
a
acestora, atunci p6(ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un
act adilional.

l6.l - (l)

t2

16.3 - DacI pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu poate respecta durata de execufie a
contractului, acesta are obligafia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul pa(ilor, prin act adilional.
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuJie, orice
intdrziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penalitali prestatorului.

I

7.

17

prelului contract ul ui
Pentru serviciile prestate, pldlile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in

Aj ustarea

.l -

propunerea financiard, anex[ la contract.

17.2

-

Pre{ul contractului nu se actualizeazd, cu excep}ia situa{iei prevdzute la art.l64 alin.4 din

HG39512016 cu modificdrile gi complet[rile ulterioare, respectiv dacd au loc modificdri legislative sau au

fost emise de cdtre autoritdtile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renuntarea la anumite taxelimpozite locale, al cdror efect se reflectd in creqterea/diminuarea costurilor pe
baza cdrora s-a fundamentat preful contractului.
r

Amendamenle
-Parfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstante care lezeazd interesele
comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevlzute ladataincheierii contractului.
18.

l8.l

Subcontractanli
l9.l - Prestatorul are obliga{ia,in cazul in care p64i din contract le subcontracteazd, de a incheia contracte
cu subcontractanfii desemnafi, in aceleagi conditrii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2 - (l) Prestatorul are obliga{ia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu
subcontractan{i i desemnafi.
(2) Lista subcontractan(ilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cdt gi contractele incheiate cu acegtia se
constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rlspunzitor fafd de achizitor de modul in care indeplinegte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin r[spunzdtor f4a de prestator de modul in care igi indepline$te partea sa
din contract.
(3)Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacd aceqtia nu igi indeplinesc
partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preful contractului gi se va face numai cu
aprobarea achizitorului pebaza de act aditrional.
19.

,

20, Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligafia de a nu transfera total sau pa(ialobligaliile sau creantele sale asumate sau
derivate prin contract, ftrd, sE ob{in6, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
21. Forla majord
21.1 - Fo(a majorl este constatat[ de o autoritate competentd.
21.2 - Fo(a majord exonereazd, parlile contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prin prezentul
contract pe toatl perioada in care aceasta ac[ioneazd.
21.3 Indeplinirea contractului va suspendatd in perioada de acfiune a fo(ei majore, dar fEri a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p64ilor pan[ la aparilia acesteia.
21.4 - Partea contractantdcare invocl fo(a majorl are obligafia de a notifica celeilalte pa4i, imediat gi in

-

fi

mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care
consecin(elor.

13

ii stau la dispozilie in vederea limitarii

21.5'Dacd' fo4a majord acfioneazd sau se estimeazd ca va ac{iona o perioad6 mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sd notifice celeilaltepa(i incetarea de plin drept a prezentului contract, fdrd cavreuna
din parfi sd poat[ pretindd celeilalte daune-interese.
narea litigiilor
22.1 - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice nein{elegere sau disput[ care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturi cu indeplinirea
contractului.
22.2 - Dacd, dupi 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul gi prestatorul nu
reu$esc si rezolve in mod amiabil o divergen(d contractuall, fiecare poate solicita ca disputa sd se
solulioneze, fie prin arbitraj la Camera de Come(qi Industrie a Rom6niei, fie de cdtre
instantelejudecatoregti din Romdnia, judelul Alba.
2 2. S o I ul io

23. Limba care guverneazd contractul
23.1 - Limba care guvemeazd contractul este limba rom6n[.

24. Comunicdri
24.1 '(l) Orice comunicare intre pd(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract. trebuie s[ fie
transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii c6t gi in momentul primirii.
24.2 - Comunicdrile intre p6(i se pot face gi prin telefon, telegram[, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmirii in scris a primirii comunicdrii.
25. Legea aplicabild contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rominia.

Pa(ile au inteles sI incheie azi ..................... prezentul contract in doul exemplare, c6te unul

pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
ORA$UL OCNA MURE$
prin

PRESTATOR,

prin

1.4

Sec{iunea a 3- a - FORMULARE

-

Formular 1 - Declara{ie privind evitarea conflicturui de interese
Formular 2 - Declarafie privind respectarea reglementdrilor obligatorii in domeniul mediului.
social, al relafiilor de muncd gi privind respectarea legislaliei de secuiitate qi s[n6tate in munc6
Formular 3 - Declaralie privind asumarea clauzeror contractuale
Formular 4 - Formular de ofertd

15

Formular I

- DECLARATIE privind

neincadrarea in situa{iile prevlzute la art. 60 din Legea nr.
98t2016

OFERTANTUL

Subsemnatu1.................

reprezentant legal al

sancliunile aplicabile faptei de fals in acte publice, "{::::::;{{x?^"d,,"i',0,::'#"^:({;;i"r:,rii:;tri"1;
cd nu mE aflu in situalia prevdzutdlaart.60 din Legea
nr 9812016 privind achizitiile publice.
Reprezintl situalii potential generatoare de conflict de interese orice situaJii care ar putea duce la
aparilia unui conflict de interese in sensul art.60, cum ar fi urm[toarele:
a) participarea in procesul de verificare /evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a
persoanelor care defin p54i sociale, p6(i de interes, ac{iuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanli
/candidali, te(i sustin[tori sau subcontractanfi propugi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie /organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanli/candida(i, te(i susfinatori
ori subcontractanti propuqi;
b) participarea in procesul de verificare /evaluare a solicit[rilor de participare /ofertelor a unei
persoane care este so[/so{ie, rudi sau afin, pdnd la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administrafie /organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertan{i /candidali, te4i
sus(in[tori ori subcontractan{i propugi;
c) participarea in procesul de verificare /evaluare a solicit6rilor de participare /ofertelor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care existl indicii rezonabile /informatii concrete c6
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alt[ natur[, ori se afl6 intr-o
altd situalie de naturi s[ ii afecteze independen(a gi impa4ialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situalia in care ofertantul individual /ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul
propus/te4ul sus[initor are drept membri in cadrul consiliului de administrafiel organului de conducere
sau de supervizare gi/sau are ac{ionari ori asociali semnificativi persoane care sunt sof/sotie, rud6 sau afin
pdn[ la gradul al doilea inclusiv ori care se afl6 in relaJii comerciale cu persoane cu funclii de decizie in
cadrul autoritAtii contractante sau al furnizorului de servicii de achizilie implicat in procedura de atribuire;
e) situafia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt so[/so{ie, rudi sau afin pdnl la gradul al doilea inclusiv
ori care se afl6 in relalii comerciale cu persoane cu func[ii de decizie in cadrul autoritAtii contractante sau
al furnizorului de servicii de achizilie implicat in procedura de atribuire
2. Subsemnatul declar cd voi informa imediat autoritatea contractantd dacl vor interveni modific6ri
in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derulSrii procedurii de atribuire a contractului de
achizilie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnafi cdgtig6tori, pe parcursul derulirii contractului de
achizilie public6.

Pentru conformitate prezint alSturat lista persoanelor din consiliul de administratie/organul de
conducere sau de supervizare respectiv lista ac{ionarilor sau asocialilor gi pot depune la solicitarea
autorit6tii documente doveditoare.
Calitatea
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Subsemnatul declar ci informaliile furnizate sunt complete qi corecte in fiecare
detaliu gi
inleleg cI autoritatea contractantd are dreptul de a soliiita. in scopul verificdrii qi
confirmlrii
declaraliilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Totodat6, declar ci am luat la cunogtinfl de prevederile art. 2g2 < Falsul in
Declaralii > din
Codul Penal referitor la <Declararea necorespun zdtoare a adevarului, f6cut6 unui
organ sau
institu{ii de stat ori uneialte unitdli dintre cele la care se refer6 art.145.in vederea pioducerii
unei
consecinle juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurdrilor,
declarafia tlcuti serveqte pentru producerea acelei consecinle, se pedepseqte cu inchisoare
de la 3
luni la 2 ani sau cu amendd >
Data:

......

Subsemnatul
..... in calitate de
reprezentant legal autorizat sd semnez oferta pentru gi in nurnele

(nume, prenume Si semndturd),

Persoanele cu funclie de decizie in cadrul U.A.T. Oraq Ocna Mureq, care aprobd lsemneazd
documente emise ?n leg6turd cu prezenta achizilie directd sunt:
a) in ceea ce priveSte organizarea, derularea Si
finalizarea procedurii de atribuire sunt; Vin{eler
Silviu - Primar; Onac Aida - Director executiv; Pandor Simion Nicugor secretar oraq; BiriE Sorina
Geta
- inspector in cadrul serviciului urbanism - investitii, membru in comisia de evaluare a ofertelor; Vancea
Nicolae - inspector in cadrul BCRU, membru in comisia de evaluare a ofertelor; potinteu Vasile qef

-

birou achizilii publice, membru de rczervdin comisia de evaluare a ofertelor; Morar Viorel
Claudiuconsilier achizilii, pregedinte al comisiei de evaluare a ofertelor; Olariu laka'b lulian inspector
birou
urbanism, membru de rezervi in comisia de evaluare a ofertelor; Kolozsvari Adina - inspector
in cadrul
Serviciului VITL,, membru in comisia de evaluare a ofertelor; Nicoara Florin Ovidiu tjirector executiv;
Oltean Ana - controlor CFI; Guf Maria Ana, membru in comisia de evaluare a ofertelor; Neam{u
Teodor expert cooptat; Lazdr.lglna - expert cooptat, Popescu Alin Marcel - reprezentant legal al furnizorului
de
servici i auxil iare achizitiei:

cufunclii de decizie (consilieri locali) care aprobd bugetul autoritdlii contractante sunt:
Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei Mugurel, Cristea Sorin, Damian Liviu Rareq, Duma Gavri16,
Jinaru Ion Daniel, Kiss Kinga Ildik6, Macarie Octavian, Marele Adrian Cristian, Milaciu
Gheorghe
Victor, Nicoard Marcela Elena, Podariu Pavel Gligor, Popa Gheorghe, Puqcag loan, Stoica Alin Sebastian.
Mihdiescu Radu Ciprian
b) Persoanele

r

Data:

Ot-ertant.

L7

Formular 2 - Declarafie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniul nrecliului,
social, al relafiilor de muncl qi privind respectarea legisla(iei cle securitate;i slnitate in muncl
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Declaralie privind respeclarea reglementdrilor obligatorii in clomeniul mediului, sociol, al relatiilor rle
muncd Ei privina' respectorea legislo{iei de securitate ;i sdndtate tn muncd

Subsemnatul .....
.... (nume qi prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant al
(denumirea ofertantului) declar pe
propria rdspundere ci md angajez ca pe toatl durata de indeplinire a contractului sd respect reglementf,rile
obligatorii in domeniile mediului, social qi al relatiilor de munca, stabilite prin legislafia adoptata la
nivelul Uniunii Europene, legisla{ia nafionald, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenfiile gi
acordurile internafionale in aceste domenii.

De asemenea, declar pe propria rdspundere cd la elaborarea ofertei am finut cont de obligaliile
relevante din domeniile mediului, social gi al relaliilor de muncd gi am inclus costul pentru indeplinirea
acestor obligalii.

Totodat[ declar cd am lua cunoqtintd de prevederile art.326 "Falsul in declarafii" din Codul penai
referitor la "Declarareo necorespunzdtoare a adevdrului, Jdcutd unei persoane din cele prevdzute la
art.l75 sau unei unitdli tn care oceasta iSi desfisoard activitatea, in vedereo producerii unei consecinye
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurdrilor, declaralio
fdcuta
serveqte la producerea acelei consecinle, se pedepse$te cu inchidoare de la 3 luni la 2 ani sau c,
amendd".

Data:
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OF'ER'fANTI]I,

FOTMUIAT 3

- DECLARATIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTR,,\CTUALII,

Subsemnatul, ...................., reprezentant imputernicit al Ofertantului

.........

declar ca,

in cazul in care vom fi declara(icdqtigitori in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizilie
publici a serviciilor de intocmire audit energetic, proiectare fazele DALI, PT + DE, inclusiv verificarea

proiectului tehnic qi furnizare de asistenld tehnicd din partea proiectatului pe perioada execuliei pentru
"Modernizarea gi eficientizarea sistemului de iluminat public in localitf,lile componente gi apartin'6toare
Oraqului ocna Mureg - Uioara de Sus, Uioara de Jos, Razboieni - Cetate, Cisteiu de Mures si Micoglaca,,.
otganizatd de U.A.T. Oraq Ocna Mureg, ne vom indeplini toate sarcinile cu stricta respectare a condiliilor
contractului.
Precizlm cd ne insugimconfinutul acestuia, aga cum a fost publicat in documentafia de atribuire
;i
cd nu inlelegem si formuldm amendamente referitoare la clauzele contractuale specifice.
Data completirii:

Ofertant:
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OPF.RATOR IICONOMIC

Formular 5

-

Formular de ofertd

(denumirea/numele)

FORMUI-AR DII OFERTA
CEtre:

Oragul Ocna Mureq
Str. N. Iorga nr. 27, Ocna Mureg, judeful Alba,

de atribuire, subsemnafii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim e&, in conformitate cu
prevederile qi cerin[ele cuprinse in documenta{ia mai sus mentionat[, si prestdm: "serviciilor de
intocmire audit energetic, proiectare fazele DALI, PT + DE, inctusiv verificarea proiectului tehnic
Ei
furnizare de asistentd tehnicd din partea proiectatului pe perioada execuliei pentru "Modernizarea
;i
eficientizarea sistemului de iluminat public in localit6lile componente gi apartinitoare Oragului Ocna
Mureg - Uioara de Sus, Uioara de Jos, Razboieni - Cetate, Cisteiu de Mures si Micoqlaca", organizat[ de
U.A.T. Orag Ocna Mureq", pentru suma de
lei (suma in litere gi in cifre).
la care se adaugi TVA in valoare de .............
lei (suma in litere qi in cifre).
2. Ne angajdm ca, in cazul in care oferta noastr[ este stabilitd cAgtigltoare, sI incepem prestarea
serviciilor cdt mai cur6nd posibil dup6 primirea ordinului de incepere gi sd finalizam serviciile in
conformitate cu graficul de prestare cuprins in oI'erta tehnic6, in .............
(perioada in litere 9i in cifre).
3' Ne angajSm sd menJinem aceastd ofert[ valabilS pentru o duratl de ....... zile, (durata in litere gi cifre)
respectiv pdnd la data de
(ziualluna/anul) gi ea va rdm6ne obligatorie pentru noi qi poate fi
acceptatl oric6nd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am in{eles gi consim(im c6, in cazul in care oferta noastrd este stabilitl ca fiind cAgtigdtoare, s6
constituim garantia de bund executie in conformitate cu prevederile din documentafia de atribuire Ei
Examindnd documenta(ia

opfiunea noastr6.
5. Preciz6m c5: (se bifeazd opfiunea corespunzltoare):
l-l depunem ofertl altemativd, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofert[ separat, marcat
in mod clar,,altern ativ d" /" altd ofert6".
l_l nu depunem ofertd alternativi.

6. Pdnd la

incheierea gi semnarea contractului de achizilie publici aceasta ofert6, impreunl cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptat[ ca fiind cAgtigdtoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.
7. inlelegem ca nu sunteli obligali sd accepta{i oferta cu cel mai scdzut pre( sau orice oferta primitl.
Data

(denumirea/numele operatorul ui economic)

Notd: Acestformular se va completa numai de cdtre qfertant/liderul de asocialie.

21.

OPI]RA'IOR ECONOMIC
(denum irea/numele)

OFERTA D[IF'ALCATA

Valoare totalS

Nr.
crt.

Denumire serviciu

Lei {brd TVA

2.

DALI + PT+DTAC+ caiet de sarcini + documentafie obtinere avize,
verificarea tehnicd de calitate a pr si detaliilor de executie

3.

Asistenfa tehnicl

TOTAL OFERTA (1+3)

Data

Nolci: Acest formular se vo completa numai cle ccitre ctfertant/liderul cle asocialie.
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