INVITAŢIE DE DEPUNERE A OFERTELOR
Titlul proiectului:

REFORMA SECTORULUI SANITAR – PROIECTUL PRIVIND
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI SISTEMULUI DE
SĂNĂTATE, COMPONENTA 1 – RAŢIONALIZAREA REŢELEI
SPITALICEŞTI

Imprumut:

NR.: 8362 RO (BIRD)

Numărul de identificare al contractului: CW/C1/10.2
Data emiterii invitatiei:

06.09.2017

Stimate Contractant
1.

2.

Ministerul Sănătăţii (MS), ca Agenţie de Implementare a Guvernului pentru
Proiect, prin Unitatea de Management a Proiectelor (UMP) (Angajatorul) vă
invită, prin prezenta, să transmiteţi o ofertă pentru lucrări civile pentru reparaţii
la hidroizolații pentru reamenajarea Secției de Radioterapie din Spitalul
Universitar de Urgență Elias Bucureşti
Pentru a veni în ajutorul dvs. în vederea pregătirii ofertei, vă punem la dispoziţie
specificaţiile tehnice (memoriu tehnic şi caiete de sarcini), listele de cantităţi şi
desenele, formularul pentru transmiterea ofertei, precum şi un formular de proiect
de contract.
Dumneavoastră veţi transmite un original al Ofertei de preţ cu Formularul de
Ofertă (prezentat în Secţiunea 5), marcat în mod clar „ORIGINAL”. În plus, veţi
transmite deasemeni o copie marcată „COPIE”. Oferta dvs. de preţ în formatul
ataşat împreună cu documentele solicitate va fi sigilată într-un plic şi trebuie să fie
adresată şi expediată la următoarea adresă:
Ministerul Sănătăţii
Unitatea de Management a Proiectului
În atenţia Domnului Director Interimar Mircea Sorin Zaharcu
Strada Cristian Popişteanu nr. 1-3, 010024, Bucureşti, Sector 1
România,
Etajul 2 Camera 235
Tel. 0213072686
Fax 0213072587
Formularul de Ofertă financiară prezentat în Secţiunea 5 din prezenta Invitaţie de
depunere a Ofertelor trebuie semnat corespunzător şi inclus în Oferta dumneavoastră.
Oferta nu va fi luată în considerare dacă acest Formular nu este completat
corespunzător şi semnat.

3.

Este necesar să faceţi dovada că aveţi experienţă ca şi contractant principal, în
ultimii trei ani, în ceea ce priveşte realizarea cel puţin a unei lucrări de aceeaşi
natură şi complexitate cu lucrările incluse în această invitaţie şi să ne transmiteţi
următoarele informaţii:
- Copie după certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerţului din
care să rezulte domeniul de activitate pentru construcţii civile
- să furnizaţi dovada existenţei resurselor financiare necesare pentru
finalizarea cu succes a lucrărilor din contract (linie de credit, depozit
bancar, disponibilitate cont)

-

o listă cu lucrările executate în ultimii 3 ani şi date (perioada, buget, client,
proces - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor):
Numele
Tipul de lucrări
clientului şi al realizate
şi
persoanei
de perioada
contact
executării

Denumirea
proiectului

Valoarea
contractului
(echivalentul
moneda
naţională)

Proces verbal de
recepţie
la
în terminarea
lucrărilor
nr
.../dată

(a)
(b)
-

Post

Informaţii referitoare la pregătirea profesională, calificările şi studiile
personalului propus pentru coordonarea lucrărilor (şef şantier, responsabil
cu controlul calităţii, responsabil cu monitorizarea factorilor de mediu,
responsabil tehnic cu execuţia atestat) şi disponibilitatea acestora pentru
derularea contractului:

Nume
Prenume

Ani de
experienţă
(generală)

Ani de experienţă în
postul propus

Disponibil pentru
derularea contractului

(a)
(b)

-

să faceţi dovada certificării :
o sistemului de management al calităţii ISO 9001;
o sistemului de management al mediului ISO 14001

4.

Fiecare ofertant va transmite doar o singură ofertă de preţ, fie individual fie ca
partener într-un contract de asociere. Toate ofertele de preţ transmise şi care nu
vor respecta aceste reguli vor fi respinse. Partenerii dintr-un contract de asociere
trebuie să fie împreună şi separat răspunzători pentru execuţia contractului. În
cazul unui contract de asociere partenerul lider trebuie să demonstreze experienţa
în lucrări menţionată la alineatul 3 de mai sus. Resursele financiare ale tuturor
partenerilor dintr-un contract de asociere vor fi combinate in vederea determinarii
suficienţei resurselor.

5.

În procesul de evaluare a ofertelor, Angajatorul va determina pentru fiecare
propunere, preţul evaluat prin ajustarea ofertei de preţ, efectuându-se corectările
necesare pentru orice eroare aritmetică, după cum urmează:
(a) unde există o discrepanţă între suma scrisă cu litere şi cea scrisă cu cifre, se
aplică suma scrisă cu litere;
(b) în cazul în care există o discrepanţă între preţul unitar şi suma totală rezultată
din înmulţirea preţului unitar cu cantitatea, se aplică preţul unitar, astfel cum a
fost menţionat în ofertă;
(c) în cazul în care un Contractant refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi
respinsă.

6.

Oferta dvs. de pret, pe fiecare listă de cantităţi, trebuie să fie valabilă pentru o
perioadă de şaizeci de zile (60 zile) începând cu data de 21.09.2017 (termenul
limită de depunere a ofertelor).

7.

Oferta dvs. de preţ în limba română trebuie să acopere toate categoriile de lucrări
specificate, in baza preţului unitar şi a preţului total indicat în Lista de Cantităţi şi
în centralizator, pentru un contract cu preţ unitar fix. Moneda ofertei şi a efectuării
plăţii va fi RON. Oferta de preţ va include toate impozitele, taxele şi alte obligaţii
plătibile de către Contractant conform legislaţiei în vigoare.

8.

Angajatorul va atribui contractul, Contractantului a cărui ofertă a fost desemnată
ca răspunzând în cea mai mare măsură la cerinţele prezentei invitaţii de depunere
a ofertelor şi care a depus oferta de preţ ce a fost evaluată ca având cel mai scăzut
preţ.

9.

10.

Contractantul care işi va retrage oferta pe parcursul perioadei de valabilitate şi/sau
refuză să accepte atribuirea unui contract atunci când şi în cazul în care îi este
atribuit, va fi exclus din lista contractanţilor pentru Proiect pe o durata de doi ani.
Contractul este reglementat de termenii si condiţiile proiectului de contract anexat.

11.

Inspecţii şi Audit

11.1 Contractantul trebuie să îndeplinească toate instrucțiunile Inginerului desemnat, care
respectă
legile
aplicabile
în
care
este
amplasat
site-ul.
11.2 Contractantul va permite Băncii și / sau persoanelor sau auditorilor desemnați de Bancă
să-și inspecteze și / sau să controleze conturile și înregistrările și alte documente referitoare la
depunerea ofertei pentru a furniza Serviciile și executarea Contractului. Orice nerespectare a
acestei obligații poate constitui o practică interzisă care face obiectul încetării contractului și /
sau impunerii de către Bancă a unor sancțiuni (inclusiv, fără limitare, determinarea
neeligibilității), în conformitate cu procedurile de sancționare ale băncii
12.

Oferta dvs. trebuie transmisă până la data de 21.09.2017 ora 16:00 la adresa
menţionată la punctul 2.
Oferta va fi transmisă în original şi copie marcate corespunzător, în plic sigilat,
la sediul UMP la adresa menţionată la punctul 2.
Ofertele depuse/transmise la o altă adresă decât cea menţionată mai sus sau după
expirarea termenului limită pentru depunere vor fi considerate oferte întârziate şi
nu vor fi luate în considerare.

13.

Documentaţia aferentă acestei licitaţii se poate descărca de pe pagina web a
ministerului
sănătăţii
http://www:ms.ro/Informaţii
de
Interes
Public/Achiziţii Publice/Anunţuri şi http://ms.ro/Unitatea de Management a
Proiectului/Achiziţii
Cu stimă,
DIRECTOR INTERIMAR UMP
ing. Mircea Sorin Zaharcu

SECTIUNEA 1
SPECIFICAȚII
Se vor ataşa prezentei documentaţii - specificații tehnice pentru
refacere hidroizolații
1. Memoriu tehnic
2. Caiete de sarcini

SECTIUNEA 2

1.
2.
3.

4.
5.

LISTA DE CANTITĂȚI/DEVIZ CANTITATIV
Se vor atașa prezentei documentatii in format pdf
Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Centralizatorul pe obiect – 1a Refacerea hidroizolaţiilor
Antemăsurătoarea pentru refacerea hidroizolației orizontale
și verticale, inclusiv lucrări pregătitoare şi refaceri după
aplicarea hidroizolaţiei
Lista cuprinzând cantităţile de lucrări (1) în care se vor
completa preţuri unitare pe articole de deviz.
Lista cuprinzând cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări
(2) în care se vor completa preţuri analitice (materiale,
manoperă, utilaj, transport) şi la care se vor anexa toate
extrasele aferente

SECTIUNEA 3
PIESE DESENATE
Se vor anexa prezentei documentații – planşe la nivel de PT + DE
1. A22 – Curte de lumină Detaliu protecţie pereţi
2. A23 – Curte de lumină. Detaliu protecţie pardoseală
3. A24 – Curte de lumina Detaliu protecţie pereţi
4. A25 – Curte de lumină Protecţie pardoseală
5. A26 – Racord terasă necirculabilă – terasa verde
6. A27 – Racord terasă circulabilă

SECŢIUNEA 4 - Formular de Contract

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII – UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI
REFORMA SECTORULUI SANITAR – PROIECTUL PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA
CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI SISTEMULUI DE SĂNĂTATE- ÎMPRUMUT 8362 RO

FORMULAR DE CONTRACT
nr _____ / ______________,
Denumirea contractului: ____________________________________________________
Numărul contractului ________________________
Prezentul Contract a fost încheiat astăzi ................................... între:
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII – Unitatea de Management al Proiectului, cu sediul
în Bucureşti, str. Intrarea Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, cod fiscal 15852060,
reprezentat de către dl. Florian – Dorel BODOG, Ministrul Sănătăţii pe de o parte (denumit in
continuare Angajator)
şi
……………........................................................................., cu sediul in……….,
........................................................................................................................
(denumit
in
continuare Contractant) pe de altă parte
Întrucât Angajatorul a solicitat oferte de preţ pentru (numele contractului) „Lucrari civile
pentru reparaţii la hidroizolații pentru reamenajarea Secției de Radioterapie din Spitalul
Universitar de Urgență Elias Bucureşti” cu număr de identificare al contractului CW/C1/10.2, Contractantul a depus o ofertă pentru lucrarea menţionată mai sus iar
Angajatorul a acceptat oferta Contractantului din data de …………….. privind executarea şi
finalizarea respectivelor lucrări şi remedierea oricăror deficienţe ale acestora.
Documentele următoare vor fi considerate, citite şi interpretate ca parte integrantă a prezentului
Contract:
(a) Formularul Ofertei Contractantului;
(b) Devizul ofertă;
(c) Schite;
(d) Specificaţii tehnice;
(e) Graficul fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor;
(f) Clauzele Contractului;
(g) Notificarea acceptării ofertei;
(h) Alte anexe la contract
Prin prezentul Contract se convin următoarele:
1. Prin prezentul document Contractantul se angajează să execute în totalitate lucrările
detaliate in Lista de Cantităţi inclusă in Oferta Contractantului care constituie o parte
integrantă a acestui Contract (Anexa 1) într-o manieră profesională şi calificată în
concordanţă cu următoarele Condiţii Contractuale:
( a ) Remedierea oricăror defecte în 30 de zile de la data primirii notificării de
la Inginerul desemnat, în timpul perioadei de execuţie a contractului şi
ulterior, a defectelor notificate in perioada de remediere a defectelor (perioada
de garanţie).
( b ) Angajatorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul datorită prestării
nesatisfăcătoare, în termen de 21 de zile de la transmiterea unui preaviz scris.
Dacă buna desfăşurare a Contractului este afectată de izbucnirea unui război
sau de oricare alte evenimente ce nu ţin de controlul Angajatorului sau al

Contractantului, Inginerul responsabil va certifica că, Contractul a fost afectat.
În cazul acesta, atât Angajatorul cât şi Contractantul vor avea dreptul să
rezilieze Contractul prin comunicarea unei notificări în 21 de zile celeilalte
părţi fără nicio repercusiune financiară asupra vreuneia dintre părţi.
( c ) Toate materialele şi utilajele de construcţie de pe amplasament, lucrările
temporare precum şi lucrările finalizate până la acea dată vor deveni
proprietatea Angajatorului dacă contractul este reziliat din vina
Contractantului.
( d ) Contractantul va accepta în toate situaţiile instrucţiunile Inginerului
desemnat.
( e ) Contractantul va transmite Inginerului desemnat, în 7 zile de la semnarea
Contractului programul prin care va descrie metodele generale, graficul pentru
terminarea lucrărilor’ şi Planul de Management de Mediu propriu.
( f ) Perioada de finalizare a Contractului este de ……….. (luni) de la
semnarea contractului.
( g ) În cazul modificării cantităţilor, pentru întocmirea comenzii de
modificare se vor utiliza preţurile unitare menţionate în contract. Noile părţi de
lucrări executate în conformitate cu instrucţiunile Inginerului desemnat vor fi
plătite la tariful convenit, iar în cazul oricărui dezacord între Contractant şi
Inginerul desemnat, cel din urmă va stabili preţul unitar care va fi obligatoriu
pentru Contractant.
( h ) Legea care va guverna Contractul este legea românească.
( i ) Contractantul va fi responsabil pentru siguranţa tuturor activităţilor de pe
şantier precum şi pentru respectarea reglementărilor legale în vigoare cu
privire la securitatea şi sănătatea muncii, protecţia mediului şi gestionarea
deşeurilor.
( j ) În timpul execuţiei lucrărilor Inginerul desemnat…………………..….
(numele) va executa inspecţia lucrărilor pe site pentru a verifica dacă lucrările
sunt executate de către Contractant în concordanţă cu specificaţiile şi calitatea
cerută conform specificaţiilor. Inginerul desemnat nu va aproba lucrările care
nu au fost executate în conformitate cu specificaţiile solicitate, iar
Contractantul va trebui sa remedieze imediat defectele în concordanţă cu
paragraful (a ) de mai sus.
( k ) Oricare parte poate rezilia Contractul transmiţând celeilalte părţi un
preaviz de 30 zile în cazul producerii unor evenimente neprevăzute, cum ar fi
războaiele şi calamităţile naturale precum cutremurele, inundaţiile, incendiile
etc. În astfel de cazuri plata se va face până la data rezilierii contractului.
( l ) Contractantul este responsabil pentru toate taxele, impozitele, etc.
conform legislaţiei în vigoare din România.
( m) Litigiile apărute intre Angajator şi Contractant rezultate în cadrul
Contractului sau în legătură cu acesta vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În
cazul în care litigiul nu se soluţionează, oricare dintre părţi se poate adresa
organelor abilitate în concordanţă cu legea care guvernează prezentul
Contract.
2. Având în vedere aspectele menţionate mai sus, Angajatorul se angajează să plătească
Contractantului
preţul
contractual
de
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ (în litere şi cifre) în
următorul mod:
(A) Angajatorul va plăti Contractantului 95% din preţul contractului la intervale lunare
contra următoarelor documente de plată:
- factura Contractantului;
- Avizul de Plata eliberat de Inginerul desemnat insotit de respectiva situatie de
lucrări provizorii întocmită de Contractant;

(A) Plata facturii finale (până la echivalentul a 95% din valoarea Contractului) se va face
dupa verificarea si acceptarea situatiei de plată definitive de către Angajator;
(B) Restul de 5% din pretul Contractului va fi platit la semnarea Procesului verbal de
receptie finala si confirmarea de catre Inginer ca defectele notificate in perioada de
365 de zile au fost remediate.
(C) Perioada răspunderii pentru deficienţe este de 12 (luni) de la recepţia de către
Angajator a lucrărilor finalizate.
3. Inspecţii şi Audit
3.1
Contractantul trebuie să îndeplinească toate instrucțiunile Inginerului
desemnat, care respectă legile aplicabile locaţiei în care este amplasat site-ul.
3.2
Contractantul va permite şi, dacă este cazul, va solicita Subcontractantului să permită Băncii și / sau persoanelor sau auditorilor desemnați de
Bancă să inspecteze și / sau să controleze conturile și înregistrările și alte
documente referitoare la Oferta depusă pentru furnizarea Serviciilor și executarea
Contractului. Orice nerespectare a acestei obligații poate constitui o practică
interzisă care face obiectul încetării contractului și / sau impunerii de către Bancă
a unor sancțiuni (inclusiv, fără limitare, determinarea neeligibilității), în
conformitate cu procedurile curente de sancționare ale băncii.
4. Finalizare
Angajatorul poate rezilia acest Contract cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare
notificând în scris Contractantul după apariţia oricărui eveniment menţionat în
paragraful a) până la paragraful d) al acestei clauze:
a)
Dacă Contractantul nu a remediat un eşec/ neconformitate în exercitarea
obligaţiilor din acest Contract după 7 (şapte) zile lucrătoare de la Notificare sau
pentru orice altă perioadă pentru care Angajatorul poate avea aprobări consecutive
în scris
b)
Dacă Contractantul devine insolvent sau falimentat
c)
Dacă Contractantul, la aprecierea Angajatorului sau a Băncii este
angajat în practici: de corupţie, fraudă, coluzive, coercitive şi de obstrucţionare
(cum sunt definite de procedurile de sancţionare curente ale Băncii) in timpul
executării Contractului
d)
Dacă Angajatorul la discreţia sa şi pentru oricare motiv decide să
rezilieze Contractul
Drept care părţile contractante au semnat prezentul Contract în ziua şi anul menţionate mai
sus, în câte un exemplar pentru fiecare parte.
Contractant:
Angajator:
Semnătura şi ştampila:
PENTRU ŞI ÎN NUMELE
Semnătura şi ştampila:
PENTRU ŞI ÎN NUMELE
Ministerul Sănătăţii
FLORIAN – DOREL BODOG
Ministru

SECŢIUNEA 5 – FORMULAR DE OFERTĂ

OFERTANT: ………………………………………..

FORMULARUL DE OFERTĂ
………………. (Data)
În atenţia:
……………………………………………………………………………(Numele
Angajatorului)
……………………………………………………………………………(Adresa
Angajatorului)
………………………………………………………….
Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul/subsemnaţii
……………………………………………………………………….., ne oferim să executăm
…………………………………………………………….......................................................
(numele şi numărul de identificare al Contractului) în conformitate cu prevederile si cerintele
cuprinse in Condiţiile Contractului ce insoteste aceasta ofertă, la suma totală în valoare de
………………………………………………
………………………………………………………. (suma in litere si cifre) (RON) .
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câştigătoare, să finalizăm
lucrările descrise în Contract într-o perioada de …………….….. luni de la data semnării
Contractului.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de …………………… (în
cifre şi litere) zile, de la data de 21.09.2017 şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Aceasta Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta
noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
Întelegem că dumneavoastră nu sunteţi obligaţi să acceptaţi cea mai mică ofertă sau oricare
dintre ofertele pe care le primiţi.
Semnătura Autorizată:……………………………………………………….
Numele şi funcţia …………………………………………………………….

Numele Contractantului:………………………………………………………
Adresa:………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Telefon:………………………………………………………………………
Fax:……………………………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………

SECŢIUNEA 6 – TERMENE DE LIVRARE ŞI PLĂŢI

TERMENE DE LIVRARE ŞI PLĂŢI
Obiectul achiziţiei:
Obiectul Invitaţiei de depunere a ofertelor il constituie achizitia de lucrari civile pentru reparaţii la
hidroizolații pentru reamenajarea Secției de Radioterapie din Spitalul Universitar de Urgență Elias
Bucureşti conform specificaţiilor tehnice ataşate.

Sisteme de asigurare a calităţii:
- Contractantul răspunde pentru calitatea lucrărilor executate Angajatorul fiind indreptăţit să
solicite remedierea lucrărilor necorespunzătoare
- in cazul viciilor ascunse, acestea se vor sesiza în scris executantului în termen de 48 de ore de la
constatarea lor, acesta fiind obligat să ia toate măsurile pentru îndreptarea şi remedierea lor
- sistemul de asigurare a calităţii solicitat Ofertantului este în conformitate cu Standardul SR EN
ISO 9001, ediţia în vigoare
Condiţii de executare a lucrărilor:
- lucrările se vor executa conform Memoriului Tehnic şi Caietelor de Sarcini pe categorii de lucrări
respectând prevederile din normativele tehnice aferente fiecărei categorii de lucrări şi prevederile
legislaţiei în domeniul construcţiilor, în vigoare. Se va vizita, eventual, amplasamentul pentru a
verifica corespondenţa datelor din cantităţile de lucrări şi situaţia reală din şantier
- se vor respecta condiţiile legale de mediu. Contractantul va primi Planul de Management de Mediu
anexat, pentru această lucrare, în toate etapele de execuţie a lucrărilor şi va transmite Planul Propriu
de Management de Mediu specific acestei lucrări cu privire la managementul mediului şi gestionarea
deşeurilor
Termene de executie :
- executarea lucrării se va face in termen de 90 de zile incepând cu 5 (cinci) zile de la emiterea
Ordinului de incepere a lucrării, lansat de Angajator.
Graficul fizic si valoric de executie a lucrarilor:
- In sapte (7) zile de la notificarea de acordare a contractului, Contractantul va trimite Angajatorului,
spre aprobare, un grafic fizic si valoric de executie a lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie,
conform modelului prezentat in Sectiunea 8 a prezentei documentaţii. Graficul aprobat de catre
Angajator va face parte din contract si va constitui baza de decontare a lucrărilor parţiale, în sensul că
valoarea lucrărilor decontate lunar nu va depăşi valorea lunară din acest grafic, cu excepţia ultimei
luni. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul, la cererea
Angajatorului, Contractantul va trimite spre aprobare Angajatorului, până în data de 15 a fiecărei luni,
un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la Termenul de Finalizare Stabilit.
Garantii:
- Garanţia de bună execuţie constă în reţinerea procentului de 5% din Valoarea contractului după
efectuarea plăţilor prevăzute în contract. Procentul de 5% se va plăti executantului după expirarea
perioadei de garanţie şi efectuarea Recepţiei Finale.
Dacă, în perioada de garanţie – stabilită la 365 de zile (din momentul receptiei la terminarea
lucrarilor) apare necesitatea efectuării unor lucrări de remediere, Contractantul va remedia lucrările
pe cheltuiala sa dacă acestea au rezultat în urma executării defectuoase care nu au putut fi constatate
la recepţia la terminarea lucrărilor

- lucrările necorespunzătoare din punct de vedere al calităţii execuţiei, nu se vor achita.

Modalităţi şi condiţii de plată:
-

Plata se va face în termen legal de la emiterea facturii, pe baza Certificatului de Acceptanţă aprobat
în minister, conform contractului

Preţul. Modificarile de cantitati:
- este cel rezultat în urma achiziţiei prin Invitaţie de depunere a ofertelor (Selecţie
comparativă de oferte pentru lucrări)
- preţurile vor fi specificate în lei şi sunt ferme pe toată perioada derulării contractului
- în situaţia în care apare necesitatea executării unor lucrări suplimentare se vor intocmi Note
de renunţare/ Note de lucrări suplimentare (Ordin de Variaţie) care vor fi aprobate de
Angajator. Preţul lucrărilor din Devizele ofertă pentru lucrări noi va fi asemănător preţului
ofertat (se vor păstra identice tariful orar pentru manopră, tariful orar pentru transport şi
utilaje şi se vor solicita Contractantului cel puţin 3 oferte de preţ pentru materialele noi).
Angajatorul isi rezerva dreptul de a aproba sau nu aceasta propunere de suplimentare a
cantitatilor de lucrari. In cazul in care Angajatorul este de acord cu suplimentarea cantităţilor
de lucrări, se va incheia un act aditional la contractul initial, iar graficul fizic si valoric de
executie a lucrarilor va fi revizuit in conformitate.
Avizele de plată pe situaţii de lucrări:
Inginerul desemnat va inspecta lucrarile efectuate de catre Contractant si va aviza sumele ce
trebuie platite acestuia. Valoarea lucrarilor executate va fi valoarea activitatilor terminate din
graficul fizic si valoric de executie a lucrarilor. Valoarea lucrărilor executate va include
valoarea amendamentelor. In cazul in care valoarea lucrărilor executate nu corespunde sumei
facturate, Inginerul desemnat va emite in 15 zile o declaratie despre scopul corectarilor si
adaugirilor necesare. Daca situatia de plata prezentata spre avizare continua sa fie
nesatisfacatoare si dupa ce a fost retransmisa, Inginerul desemnat va decide care este suma
care va fi platita Contractantului si va emite un Aviz de Plata.

SECŢIUNEA 7 - PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU

Anexa 1
Anexa 2

Recomandări cu privire la protecţia împotriva radiaţiilor
Lista prevederilor legale in domeniul protectiei mediului
si gestionarii deseurilor

Anexa 3

Plan de Management de Mediu privind lucrări de
construcţii

Anexa 4

Faza de construcţie – Responsabilităţi

Anexa 5

Lista de verificare a Planului de Management de Mediu
pentru Activităţi de construcţii şi reabilitare

SECŢIUNEA 8 – GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR
Nr.
crt.

Luna 1, 2….n

Organizare santier si
categorii de lucrari
1
Fizic (%)

1

Organizare de şantier

2.

………(categorii de
lucrari)

2
Valoric
(lei noi)

Fizic (%)

Valoric
(lei noi)

...
Fizic (%) Valoric
(lei noi)

n
Fizic (%)

Valoric
(lei noi)

3.

...

Ofertant
(semnătura autorizată)

