Nr.: 9.894 din 28.03.2017

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia de servicii de consultanta - Intocmirea cererii de finantare pentru
obiectivul “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DIN
ORASUL IERNUT – STRADA MIHAI EMINESCU - NR. 16, STRADA MIHAI
EMINESCU - NR. 17, STRADA MIHAI EMINESCU - NR. 18, STRADA GHEORGHE
DOJA - NR. 10”
1. Beneficiarul serviciului achizitionat:
Oras Iernut
Cod fiscal/ Cod unic de inregistrare: 5584644 Sediul: P-ta 1 Decembrie 1918, nr.9, Iernut, jud.
Mures
Date de contact: tel: 0265-417.410 fax: 0265-471.376, e-mail: iernut@cjmures.ro,
2. Titlul proiectului pentru care se va achizitiona serviciul de consultanta:
“Cresterea performantei energetice a blocurilor din orasul Iernut – strada Mihai
Eminescu - nr. 16, strada Mihai Eminescu - nr. 17, strada Mihai Eminescu - nr. 18, strada
Gheorghe Doja - nr. 10”
Cererea de finantare pentru proiectul mentionat anterior, se va depune, in vederea
finantarii prin intermediul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3:
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor; Operaţiunea A - Clădiri rezidentiale.
3. Obiectivele generale ale proiectului
Obiectivele generale ale proiectului urmarit si prin intermediul Programului Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operaţiunea A - Clădiri rezidentiale sunt:
- Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale;
- Reducerea consumului de energie finala in sectorul residential;
- Scaderea gazelor cu effect de sera, cu efect pozitiv asupra schimbarilor climatice;
- Cresterea numarului de gospodarii cu o clasificare mai buna a consumului de energie;
- Consumul anual de energie primara;
- Consumul anual specific de energie pentru incalzire;
- Consumul anual specific de energie;
- Gestionarea inteligenta a energiei si utilizarea energiei din surse regenerabile in sectorul
locuintelor;
- Cresterea independentei energetice a Romaniei;
- Ameliorarea aspectului urbanistic al locuintelor.

Aceste obiective generale vor fi atinse prin realizarea urmatorului obiectiv specific si
anume prin programul de reabilitare termica se reduce consumul anual specific de caldura
pentru incalzire in blocurile de locuinte izolate termic la valori sub 100 kwh/mp/an. Obiectivul
specific vizat al Axei priritare 3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea A – Cladiri
Rezidentiale, este cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale si sistemele de iluminat
public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.
4. Justificarea proiectului:
Aproximativ 95% din locuintele din Romania sunt ocupate de proprietar, astfel incat
majoritatea gospodariilor actioneaza simultan ca proprietar si utilizatori. Imbunatatirea eficientei
energetice in cladirile rezidentiale contribuie la crearea si mentinerea de locuri de munca, cu
efect asupra contracararii recesiunii economice, prin impulsionarea industriei de constructii,
precum si a industriilor conexe extreme de afectate de criza economica.
Implementarea masurilor de eficienta energetica in blocurile de locuinte va duce la
imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei, prin:
-

Imbunatatirea conditiilor de confort interior;
Reducerea consumurilor energetice;
Reducerea emisiilor poluante generate de producerea , transportul si consumul de
energie;
Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera.
Prin implementarea de masuri de crestere a eficientei energetice, se realizeaza:

-

Reducerea cheltuielilor cu incalzirea locuintelor pe perioada de iarna, respectiv
reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de canicula;
Sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza
economica o poate avea asupra sectorului energetic;
Cresterea independentei economice a Romaniei;
Prin realizarea lucrarilor de interventie se reduc consumurile de energie termica,
electrica, emisiile de gaze cu efect de sera, cresterea numarului de gospodarii cu o
clasificare mai buna a consumurilor energetice.

Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din orasul Iernut cuprinde lucrari
pentru eliminarea deficientelor constatate prin:
a) izolarea termica a fatadelor – parte opaca;
b) izolarea termica a fatadei – parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare
existente/geamului, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie
termoizolanta pentru imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate;
c) inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta, inclusiv izolarea
termica a parapetilor;
d) termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa;
e) lucrari conexe, cum ar fi:
- repararea elemntelor de constructive ale fatadei care prezinta potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;
- repararea acoperisului tip terasa, inclusive repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice de la niveluo terasei;
- demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/tersasa
blocului de locuinte, precum si montarea/demontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor
de interventie;

- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
- repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
blocului de locuinte.
5. Tema serviciilor de consultanta/ Sarcini specifice:
- verificarea conformitatii Studiului de fezabilitate (documentatiei tehnice) potrivit cerintelor
finantatorului,
- elaborarea Analizei cost-beneficiu;
- elaborarea Cererii de finantare conform Ghidului Solicitantului,
- sprijin in analiza preturilor de piata a bunurilor achizitionate prin proiect si in obtinerea
ofertelor de pret de la furnizori;
- completarea altor documente anexate Cererii de finantare;
- pregatirea dosarului complet de finantare in vederea depunerii,
- predarea fizica a dosarului la beneficiar (copie si in format electronic) precum si depunerea
acestuia in numele beneficiarului la finantator;
- asistenta pe toata perioada verificarii proiectului pana la incheierea Contractului de finantarie,
- completarea si depunerea, daca va fi cazul, a unor clarificari/documente solicitate suplimentar;
- asistenta in pregatirea si transmiterea dosarului, in vederea semnarii contractului de finantare.
6. Remunerate si termene de piata
Plata catre consultant se va face in urmatoarele conditii:
- se va achita 60% din contravaloarea serviciilor de consultanta, daca proiectul va fi declarat
eligibil de catre finantator sau daca va fi declarat neeligibil din motive imputabile
beneficiarului;
- diferenta de 40% din contravaloarea serviciilor de consultanta va fi achitata dupa semnarea
Contractului de finantare.
Valoarea estimata de achizitie a serviciului de consultanta este de 15.900 lei + TVA.
7. Experienta similara
Scriere de proiecte (cereri de finantare) care au beneficiat de finantare din fonduri externe
nerambursabile, din care, minim un proiect sa aiba ca obiect realizarea de lucrari de constructie
a cladirilor.
Intocmit:

FORMULARE

FORMULAR NR. 1
OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Subscrisa ......................................, cu sediul in ........................................ nr. ........, bl.
.........., sc. ......, ap. ........, CUI ......................., ca urmare a anunţului de publicitate/invitaţiei de
participare nr. ......... din data de ......................, publicata in SEAP in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica de .............................................................................., prin
prezenta va transmitem oferta noastra precum si urmatoarele documente:

1. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand oferta in original;
2. documentele care insotesc oferta

In speranta ca, oferta noastra este corespunzatoare si va satisfac toate cerintele, va
asiguram de intrega noastra consideratie.

Cu deosebit respect,
Data completării ...........................
Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )

FORMULAR NR. 2
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de .................................... (se precizeaza
data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei).

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Nr. Obiect Codul Denumirea/nume
Calitatea
crt. contract CPV
beneficiar
prestatorului*)
/client
Adresa

Preţ
total
contract

Procent Perioadă
îndeplinit derulare
de
contract
prestator **)
(%)

1
2
...

Operator economic,
................................
(semnătură autorizată)
......................................
*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

FORMULAR NR. 3
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND RESPECTAREA CONDITIILOR PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI

Subsemnatul, ................................................ (numele in clar al persoanei autorizate)
reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că, la intocmirea ofertei pentru atribuirea contractului de achizitie publica:
.................................................................................................................. am tinut cont de toate
cerintele prevazute in caietul de sarcini punctele 1-16.

Ofertant,
.................................. (numele operatorului economic)
.................................................. (numele persoanei autorizate si semnătură)

FORMULARUL NR. 4
OFERTANTUL
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de
.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în
cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să incepem intocmirea
sererii de finantare pentru obiectivul de investitii sus mentionat cat mai curand posibil dupa primirea
ordinului de incepere si sa terminam serviciile in conformitate cu graficul de executie anexat in
...................................
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................................... zile
(durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

