
Conditii referitoare la contract: 

Oferta tehnica se va completa conform documente atasate In conformitate 

cu art 133 alin 2 din HG 395/2016, propunerea tehnica trebuie sa 

corespunda cerintelor minime prevazute in documentele descriptive atasate. 

In caz contrar oferta va fi declarata neconforma. Se va prezenta o declaratie 

prin care ofertantii vor preciza ca la elaborarea ofertei acesteia au tinut cont 

de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de 

munca conf art 51 alin 2 din legea 98/2016.Informatii despre respectarea 

acestor conditii se pot obtine de Inspectia Muncii Bucuresti Str. Matei 

Voievod nr. 14, www.inspectmun.ro sau orice organ teritorial al acestei 

institutii si de la Ministerul Mediului,Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, 

Bucuresti , Cod postal: 040129 ,Romania ,www.mmediu.ro. Ofertantul 

castigator va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare o GBE de 5% din 

valoarea contractului. Garantia de buna executie se exprima în lei fiind 

constituita printr-o scrisoare de garantie bancara în favoarea autoritatii 

contractante sau de o societate de asigurari sau prin virament bancar,in 

contul Achizitorului deschis la Trezoreria Iasi de catre ofertant. Autoritatea 

contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei, oricând pe 

parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în 

care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. 

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de 

buna executie in conformitate cu prevederile art. 41 si 42 din HG 

395/02.06.2016. 

 

Conditii participare: 

1) Firma trebuie să respecte implementarea proiectului, conform 

legislației în vigoare privind monumentele istorice, precum și luând în 

considerare Tema de proiectare. 

2) Va întocmi documentațiile tehnice conform legislației în vigoare 

privind conținutul și calitatea acestora, a prevederilor standardelor, 

reglementărilor tehnice, normelor, normativelor și prescripțiilor tehnice în 

vigoare, aplicabile în domeniu; 

3) Va preda Şcolii Gimnaziale „Stefan Bârsănescu” Iaşi,documentația 

tehnică ce face obiectul contractului dintre părți, forma finală, scanată, cu 

semnăturile și ștampilele întocmitorilor, în vederea verificării de către 

comisia de verificare a AC, înainte de a efectua demersurile necesare 

introducerii pe circuitul de avizare; 

4) Va introduce, dacă este cazul, în urma verificării AC, în termen de 5 

zile de la primirea „Referatului de verificare” recomandările și condițiile din 

acesta; documentația tehnică va fi astfel completată în conformitate cu 



eventualele obiecțiuni justificate ale AC și cu prevederile actelor normative 

în vigoare care au suferit modificări pe parcursul etapei de proiectare-

avizare în toate exemplarele care fac obiectul predării fazei; 

5) Va susține documentațiile la organele de avizare și va introduce în 

documentație, în termen de 5 zile de la comunicare, toate recomandările 

și/sau condițiile ce decurg din avize; 

- Documentația de proiectare ce face obiectul contractului, însoțită de 

borderoul cu piese scrise și desenate, se va preda la sediul Şcolii Gimnaziale 

„Stefan Bârsănescu” Iaşi, în 3 exemplare pe suport de hârtie (hard-copy), 

imprimată color, semnată, însușită de către specialiști/experți și verificatori, 

autorizați MLPDA si Ministerul Culturii si Cultelor 

6)  și 1 exemplar în format digital (ex: *.doc, *.odc,*.dwg, *.dxf, *.pdf); 

7) Va furniza Şcolii Gimnaziale „Stefan Bârsănescu” din Iași informațiile 

necesare în vederea întocmirii documentelor justificative însoțite de 

rapoarte de activitate  

8) Specialiștii care vor realiza serviciile prevăzute în tema de proiectare 

trebuie să fie atestați de catre Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul 

Dezvoltarii , Lucrarilor Publice si Administratiei( MLPDA).  

9) Odată cu oferta tehnică, ofertantul va depune: 

 -Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile 

art.164 din Legea 98/2016; 

 -Declarație pe propria răspundere privind neincadrarea în prevederile art. 

165 din Legea 98/2016.Se vor prezenta: Certificat de atestare fiscală(datorii 

restante la bugetul general consolidat) din care să reiasă obligațiile eligibile 

și Certificat de atestare fiscală( datorii restante la bugetul local) din care să 

reiasă obligațiile eligibile. 

- Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 

167 din Legea 98/2016. 

- Certificat ONRC emis de Oficiul Registrului Comerțului,în copie conform cu 

originalul, valabil.Informațiile conținute de certificat să fie reale/actuale la 

data limită de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie să aibă 

corespondent în codurile CAEN autorizate din certificatul constatator. 

 

Plata serviciilor receptionate va fi facuta in limita sumei de 84.033,61  lei fara TVA  

in maxim 30 de zile de la data intocmirii PV acceptanta proiect in conditiile emiterii 

facturii de catre furnizor/antreprenor. Plata se va face in limita disponibilului din 

cont, conform finantarii primate. 

Cuantumul garantiei de participare: 800 lei, perioada de valabilitate: minim 90 zile 

calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor; va avea perioada de 

valabilitate egala cu cel putin 90 de zile. Forma de constituire conf. art. 36, alin (4) 

din HG 395/02.06.2016, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în 



documentatia de atribuire;prin virament bancar in contul Achizitorului,deschis la 

Trezoreria Iasi cont nr. RO30TREZ40621E300530XXXX TREZORERIA MUN.IASI. 

Ofertantii vor prezenta oferta tehnica si financiara in plicuri separate intr-un singur 

plic cel tarziu pana la data de 13.09.2021 ora 10.00. Ofertele vor fi depuse si 

inregistrate in format "print" si electronic(CD sau DVD) intr-un singur plic inchis si 

sigilat la secretariatul scolii, mentionandu-se pe plic oferta “Proiect de reabilitare 

Gradinita PN 13- Scoala Gimnaziala Stefan Barsanescu, Iasi cu sediul in GPN 13-

str. Gavril Muzicescu, nr.18, Iasi” Se va avea in vedere completarea minima a 

formularelor atasate. Rezultatul achizitiei va fi comunicat in maxim 5 zile 

lucratoare de la luare deciziei prin e-mail sau fax . Castigatorul contractului de 

achizitie va trebui sa depuna in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data 

comunicarii: - certificat ONRC valid din care sa rezulte faptul ca ofertantul are ca 

obiect de activitate executia de lucrari; -certificate de atestare fiscala din care sa 

rezulte ca la data depunerii ofertei castigatorul procedurii nu are datorii restante la 

bugetul de stat si la bugetul local. Oferta pentru serviciile de proiectare vor  

respecta formularistica necesara detalierii ofertei. Proiectul trebuie finalizat si 

receptionat cel tarziu pana la data de 15 noiembrie 2021. 

 

 

Informatii suplimentare: 

Potentialii ofertanti pot vizuliza/solicita documentele sau vizita obiectivul pana la 

data de 13.09.2021. in intervalul orar 12-15. Pentru programari si relatii 

suplimentare - persoana de contact director - prof. Nicolae Viusenco: la tel. 

0723638371 sau e-mail sc15iasi@yahoo.com 

Descriere contract: 
 
Oferta pentru serviciile de proiectare  va respecta tematica atasata necesara 
detalierii ofertei. Proiectul trebuie finalizat si receptionat cel tarziu pana la data de 
15.11.2021. Locatia va putea fi vizualizata de potentialii ofertanti la sediul 
autoritatii contractante pe baza unei programari .Proiectul de reabilitare Gradinita 
PN 13, Iasi cu sediul in GPN 13-str. Gavril Muzicescu, nr.18, Iasi  – Faza DALI, 
studii, cercetări, expertize, verificări a primit finanțare din partea bugetului local.  
 
În vederea respectării finantarii primite, precum și în conformitate cu Tema de 
proiectare propusă, dar și a celorlalte documente conexe, sunt necesare servicii 
de specialitate, în vederea obținerii următoarelor: 
 
1. Expertiză tehnică – semnată de expert atestat MLPDA si Ministerul Culturii  
si Cultelor ,pentru consolidarea clădirii (care va conține minimum 2 soluții pentru 
consolidare); 
2. Expertiză biologică, astfel încât expertiza tehnică și proiectul de arhitectură 
să respecte caracteristicile reale ale monumentului istoric; 
3. Studiile și cercetările care se impun, conform legislației în vigoare, aferente 
monumentelor istorice: 
- Prelevare probe și analize (sondaje), 
- Probe de laborator pentru cărămidă și mortar pentru expertiza tehnică, 
- Studiu geotehnic și de stabilitate a versanților, 
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- Studiu istoric avizat de expert atestat de Ministerul Culturii 
- Studiul topo, 
- Cercetare și supraveghere arheologică etc. 
4. Proiect faza DALI și verificările aferente, 
5. Avize și autorizații (Salubris SA, DSP, Mediu, ISU, Comisia județeană de 
monumente etc.) 


