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Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare dintre
ofertanţi. Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii. Dacă caracteristicile minime obligatorii nu
sunt îndeplinite de ofertă, aceasta se descalifică.

Date privind Achizitorul:

Denumire oficială: ORAŞUL MURFATLAR
Adresă: Calea Dobrogei, nr.1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa
Localitate: ORAŞ MURFATLAR Cod poştal

905100
Tara: ROMÂNIA

Punctul de contact: Calea Dobrogei, nr.1, oraş Murfatlar,
jud. Constanţa

Telefon: 0241/234350
Fax: 0241/234516

E-mail: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro
Adresa de internet: www.primariamurfatlar.ro
- orice operator economic poate obţine documentaţia de atribuire, prin accesul direct,
nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice

1. INTRODUCERE

România are cea mai mare piaţă de gaze naturale din Europa Centrală, piaţă care în ultimele
decenii a suferit modificări structurale considerabile din cauza evoluţiilor economice pe plan local,
şi în ultima perioadă, din necesitatea implementării directivelor europene în acest domeniu.

2. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL ŞI IMPUNERILE CE REZULTĂ DIN
APLICAREA ACESTUIA

- Ghidul soliitantului POIM 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de
transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectiv specific 8.2 Creșterea gradului de
interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și
completările ulterioare.

- Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii arobate cu Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009.

- Legea nr. 10 /1995 privind Calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.
- HG nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de

concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru
acordarea concesiunilor, conținutul - cadru al caietului de sarcini.

- Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale
- Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice.
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

3. Denumirea obiectivului de investiţie: SERVICII REALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE
PENTRU ,,ÎNFIINȚARE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN ORAȘUL
MURFATLAR ȘI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE”

4. Amplasament: Oraşul Murfatlar;
Imobilul (Terenul) pe care urmează a se amplasa rețeaua de distribuțuie gaze naturale este în

http://www.primariamurfatlar.ro
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proprietatea publică a oraşului Murfatlar, domeniul public și privat al U.A.T -ului, după caz, în
funcție de soluția de racordare pot fi afectate și terenuri care aparțin altor U.A.T -uri.

5. Beneficiar: Oraşul Murfatlar

6. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Infiinţarea distribuţiei de gaze naturale în oraşul Murfatlar este un proiect cu o relevanţă
deosebită, întrucât contribuie substanţial la ,,Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării
în contextul combaterii schimbărilor climatice, cât şi la strategiile naţionale şi regionale de creare a
noi locuri de muncă, de creştere a productivităţii, de atragere de noi oportunităţi de afaceri în zonă.

In vederea creşterii gradului de confort al locuitorilor şi pentru dezvoltarea economică a zonei
este necesară şi oportună investiţia privind înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în oraşul
Murfatlar.

Infiinţarea distribuţiei de gaze naturale în oraşul Murfatlar și satul aparținător Siminoc, jud.
Constanţa presupune realizarea unui sistem de alimentare de gaze naturale a consumatorilor din
zona sus menţionată.

Obiectivul preconizat al investiţiei este realizarea unei investiţii durabile care va fi integrată în
infrastrucutra existentă şi corelată cu investiţiile viitoare, în vederea conformării cu cerinţele
legislaţiei în vigoare, pentru diminuarea efectelor poluării aerului şi creşterea eficienţei energetice.

7. Nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei

Oraşul Murfatlar este echipat cu rețea de apă și canalizare. Alimentat cu apă se realizează
din două surse subterane, amplasate de o parte şi de alta a Canalului Dunăre-Marea Neagră, prin
două conducte de Ø300mm, respectiv Ø400mm. Distribuţia apei potabile se realizează într-un
sistem inelar şi ramificat. Reţeaua de distribuţie a oraşului Murfatlar este formată din conducte de
oţel, azbociment, fontă, dar şi PEHD, iar diametrele variază între DN 80 – DN 400. Canalizarea
oraşului Murfatlar este realizată în sistem separativ. Apele uzate se descarcă în rezervorul unor
staţii de pompare care pompează apele către stația de pompare ape uzate principală a orașului
situată pe strada Al. Ioan Cuza. Partea de vest a localităţii dispune de o reţea de canalizare care prin
stația de pompare SP1 se transmite către stația principală a orașului și de acolo în aceeaşi staţie de
epurare de la Poarta Alba. Procentul locuinţelor care dispun de instalaţii de canalizare în Oraşul
Murfatlar este de 84,1%.

Atât reţeaua de distribuţie a apei potabile, cât şi reţeaua de canalizare din oraşul Murfatlar
se află pe lista proiectelor de dezvoltare.

Satul Siminoc este echipat cu sistem de alimentare cu apă pe străzile: Privighetorii,
Răsăritului, Cerealelor, Fagului, Sălciilor, Secerişului, Vişinului, Izvor, Cultelor, Socului, Cireşului,
Fântâniţei, Cumpenei, Murfatlar, Apusului, Prunului, Amurgului, Culturii, Horei, Islazului,
Mioriţei, Părului, Unirii, Valea Mare, Duzilor, Ciobăniţei, Viforului, Mărului, Stadionului,
Mecanizatorului, Ogorului și nu dispune de reţea de canalizare menajeră.

- Atât în satul Siminoc cât și în orașul Murfatlar există Sistem de alimentare cu energie
electrică:

- reţea de distribuţie de medie tensiune – 20 KV – în montaj aerian sau îngropat, de la staţia de
transformare Siminoc - Murfatlar 110/20 KV;

- posturi de transformare de tip PTA sau în cabină la abonat reţea sau de abonat şi
- reţele de distribuţie de joasă tensiune – 0,4 KV – care alimentează consumatorii de energie

electrică şi iluminatul public stradal;
- la limita intravilanului localităţii Murfatlar există o reţea de repartiţie de 110 KV, prin care se

conectează staţia Murfatlar cu staţia Constanţa Nord.
- rețele de telefonie TC
Locuinţele oraşului Murfatlar au acces la reţeaua de energie electrică într-o proporţie de

97,6%.
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Iluminatul public, se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi funcţional,
alcătuit din instalaţii, construcţii şi echipamente specifice.

8. Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate
- plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Conform P.U.G si R.L.U oras Murfatlar - proiect nr.3/2000 aprobat cu H.C.L nr.
25/25.03.2004 a cărui termen de valabilitate a fost prelungit conform art 46, alin. 1.1 din Legea nr.
350/2001, cu Hotărârea Consiliului Local oras Murfatlar nr.76 din 26-09-2012 modificata si
completată cu H.C.L nr. 30//25.02.2016 se pot autoriza lucrări pentru construcții tehnico - edilitare
- rețele de gaz pe terenuri din domeniul public și privat din intravilanul și/sau extravilanul
U.A.T-ului.

Avizatorii/ deținătorii de rețele de pe raza U.A.T, direct afectați de obiectivul de investiție:
− S.C RAJA S.A CONSTANTA - Rețele apă și canalizare
− E DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A – rețele LEA și LES - energie electrica
− S.C TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A – rețele telefonie
− S.C ORANGE ROMANIA S.A – pentru lucrări în zona - cablu fibra optica.
− SC RCS&RDS – pentru lucrari in zona retelelor
− DIRECTIA JUD. DE CULTURA - CULTE SI PATRIMONIU NATIONAL CONSTANTA-

zona monumente istorice
− C.N.A.I.R.- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta- pentru lucrari in zona DN-

urilor (DN3, DN22C)
− A.C.N. Constanta – Agigea - pentru lucrari in zona Canalului Navigabil
− REGIONALA CF CONSTANTA - pentru lucrari in zona Regionalei CF
− OCPI Constanta pentru situatia in care traseul retelei de gaze naturale este propus pe terenuri

situate în extravilan sau intravilan ce nu aparțin domeniului public sau privat al U.A.T
− M.Ap.N.- Statul Major General pentru situatia in care reteaua de gaze naturale se proiecteaza

in zona/langa obiective militare (strada G-ral Vasile Milea, Aleea Bachus, strada Calea
Dobrogei (DN3).

− AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE (ANIF) numai pentru lucrari
in zona de protectie a Canalelor/conductelor de irigatii (latura de sud a str. Minerului sau pe
terenurile/amenajarile ANIF)

− ROMSILVA – Directia Silvica Constanta numai pentru situatia in care reteaua de gaze
naturale se proiecteaza in zona de protectie a Padurii Murfatlar sau pe terenurile apartinand
ROMSILVA

− AGENTIA NATIONALA DE RESURSE MINERALE numai pentru situatia in care reteaua
de gaze naturale se proiecteaza in zona de protectie a ZACAMANTULUI MINERAL DE
CRETA (CARIERA MURFATLAR)

− APELE ROMANE ABA Dobrogea Litoral pentru lucrari in zona Canalului pluvial Valea
Seaca pe latura de nord a strazii Minerului, numai daca sunt afectate terenuri sau amenajari
apartinand APELE ROMANE

− SC TRANSGAZ SA- pentru conductele internationale de transport gaze naturale RUSIA,
UCRAINA, ROMANIA, BULGARIA TURCIA SI GRECIA care traverseaza zona studiata.

− PETROTRANS SA – pentru conductele de petrol care traverseaza zona studiata.

9. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi
funcţional:

Prin Studiul de fezabilitate se urmărește identificarea soluției optime în vederea înființării
sistemului de distribuție gaze în U.A.T Murfatlar.

Se recomandă analizarea variantelor de racordare identificate prin Studiul de prefezabilitate,
realizat de SC GAZMIND SRL.

Total străzi principale și secundare din orașul Murfatlar - 70, cu o lungime aproximativă de 33
km;



5

Total străzi principale și secundare din satul aparținător Siminoc - 35, cu o lungime
aproximativă de 16 km.

Număr de abonați estimativi: 5200 (sedii publice, abonați casnici, societăți comerciale,
instituții de cult)

10. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

Prezentul Caiet de sarcini stă la baza elaborării studiului de fezabilitate pentru realizarea
înfiinţării reţelei de distribuţie gaze naturale pe teritoriul administrativ al oraşului Murfatlar, ţinând
cont şi de faptul că este un proiect major de investiţie pentru UAT oraş Murfatlar

Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea
documentaţiei Studiu de fezabilitate, astfel:

Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a
se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală, în tema de proiectare şi în studiul de
prefezabilitate întocmit de SC GAZ MIND SRL, analizează, fundamentează şi propune minimum
două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat,
scenariul/opţiunea tehnico-economic optim pentru realizarea obiectivului de investiţii.

Ghidul solicitantului POIM 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile
de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectiv specific 8.2 Creșterea gradului de
interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în anexa nr. 4 din cadrul HGR
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. În
cazul obiectivului mixt de investiţii, studiul de fezabilitate se elaborează cu respectarea
conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 4, completat cu elementele specifice din conţinutul-cadru
al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii prevăzut în anexa nr. 5.

ANEXA nr. 4:
PROIECTANT
………………………………………..
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)
Nr. …………/…………
STUDIU DE FEZABILITATE
- conţinut-cadru1) -
(A)PIESE SCRISE
1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1.Denumirea obiectivului de investiţii
1.2.Ordonator principal de credite/investitor
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4.Beneficiarul investiţiei
1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate
2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii
2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi
oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză
2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare
2.3.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
2.4.Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării
necesităţii obiectivului de investiţii
2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
3.Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de
investiţii2)
Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:
3.1.Particularităţi ale amplasamentului:
a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura
proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri
extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);
b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c)orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;
d)surse de poluare existente în zonă;
e)date climatice şi particularităţi de relief;
f)existenţa unor:
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
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- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată;
existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;
- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare,
cuprinzând:
(i)date privind zonarea seismică;
(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;
(iii)date geologice generale;
(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator,
analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive
accesibile, după caz;
(v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;
(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de
informare enunţate bibliografic.
3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:
- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.
3.3.Costurile estimative ale investiţiei:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor
standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.
3.4.Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:
- studiu topografic;
- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului;
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;
- studiu de trafic şi studiu de circulaţie;
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează
a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere;
- studiu privind valoarea resursei culturale;
- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
3.5.Grafice orientative de realizare a investiţiei
4.Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico - economic(e) propus(e)
4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă
4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia
4.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:
- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:
a)impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;
b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;
c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;
d)impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.
4.5.Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii
4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata
internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară
4.7.Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de
rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate
4.8.Analiza de senzitivitate3)
4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
5.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
5.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
5.2.Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomand at(e)
5.3.Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a)obţinerea si amenajarea terenului;
b)asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;
c)soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a
principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii
tehnico-economici propuşi;
d)probe tehnologice şi teste.
5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care
construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei
obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de
investiţii;
d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
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5.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al
asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
5.6.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite
bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile,
alte surse legal constituite.
6.Urbanism, acorduri şi avize conforme
6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
6.2.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare â impactului, măsuri de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică
6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile
tehnice
7. Implementarea investiţiei
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei
7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de
execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale
8. Concluzii şi recomandări
(B)PIESE DESENATE
În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport
cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:
1.plan de amplasare în zonă;
2.plan de situaţie;
3.planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii,
scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz;
4.planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

La elaborarea documentației și întocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligația de a
aplica/respecta toate actele normative și prescripțiile tehnice în vigoare, aplicabile specificului
contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, prestatorul va aplica/respecta și
eventualele acte normative și prescripții tehnice aplicabile, care intră în vigoare pe parcursul
îndeplinirii contractului, după caz.

Prestatorul își va asuma răspunderea pentru întreaga documentație, pentru soluțiile proiectate,
pentru estimarea cantităților de lucrări și încadrările în categoriile de lucrări, precum și pentru
valorile estimate ale investițiilor.

4. DURATA CONTRACTULUI
Autoritatea contractantă solicită ca termen de realizare al serviciilor până la data obţinerii ultimului
aviz de principiu/punct de vedere din partea avizatorilor/deţinătorilor de reţele de pe raza UAT oraş
Murfatlar, dar nu mai mult de 12 luni.

5. PREDAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE

Studiul de fezabilitate se predă beneficiarului, pe suport de hârtie în 5 (cinci) exemplare complete
parte scrisă şi desenată, în original şi pe suport electronic.
Documentațiile pentru obținerea avizelor/acordurilor se întocmesc în 2 (două) exemplare originale
și un exemplar pe suport electronic pentru fiecare avizator în parte, în cazul în care acesta o va
solicita.

6. SURSA DE FINANŢARE: POIM 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și
sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectiv specific 8.2 Creșterea
gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state
vecine.
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7. DISPOZITII FINALE
Dreptul de a solicita clarificări: Orice prestator care a obţinut, în condiţiile prezentelor norme
procedurale interne, un exemplar din documentaţia de atribuire are dreptul de a solicita, în scris,
clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. Autoritatea are obligaţia de a transmite răspuns la
orice solicitare de clarificări, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă două zile
lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări, din partea operatorului economic.

Ofertanţii trebuie să examineze cu grijă toate instrucţiunile, termenele şi specificaţiile
conţinute în documentaţia de atribuire. Depunerea de oferte incomplete sau întârzierea depunerii
acestora se face pe propriul risc, acestea ducând la respingerea ofertei.

Întocmit,
Insp. superior Ciubuc Iuliana


	4.DURATACONTRACTULUI

