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1. Denumirea contractului:
Servicii de analiza / consultanta tehnica

2. Beneficiar:
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Cluj, prin Consiliul judetean Cluj
Sediu: Calea Dorobantilor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca
Tel. +4037264.00.00; Fax +4037264.00.70;
E-mail: infopublic@cjcluj.ro cjc@cjcluj.ro

3. lnformatii generale:
Consiliul Judetean Cluj este beneficiarul proiectului FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE
MANAGEMENT INTEGRAT AL DE$EURILOR IN JUDETUL CLUJ, cod SMIS 101692, finantat prin
Programul Operational lnfrastructura Mare 2014 - 2020.
Proiectul FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DE$EURILOR IN
JUDETUL CLUJ, finantat prin POIM 2014 - 2020, este unul extrem de complex, inclusiv In ceea
ce prive~te tipologia contractelor de tip FIDIC - Constructii [Cartea Ro~ie 1999] sau
Echipamente si Constructii [Cartea Galbena 1999].
Contractele de lucrari aferente proiectului sunt:
1. Proiectarea ~i executia Centrului de Management Integrat al De~eurilor In judetul Cluj
2. Lucrari suplimentare necesare pentru finalizarea lucrarilor de consolidare a
versantului pe care este amplasata Celula de depozitare din cadrul Centrului de
Management Integrat al De~eurilor In judetul Cluj, inclusiv a lucrarilor conexe aferente
Celulei de depozitare
3. lnchiderea ~i ecologizarea depozitelor de de~euri neconforme din judet Lot I Pata-Rat,
Gherla, Huedin ~i Turda
4. Lucrari suplimentare necesare lnchiderii depozitului neconform de de~euri Pata Rat
5. Proiectare ~i executie lucrari suplimentare neeligibile, necesare pentru consolidarea
depozitului de de~euri neconform Pata Rat, In vederea finalizarii lucrarilor de
lnchidere
6. Ynchiderea ~i ecologizarea depozitelor de de~euri neconforme din judet - Lot 1 Campia
Turzii ~i Lot 2 Dej
7. Lucrari de executie racorduri electrice la CMID ~i la statiile de transfer din cadrul
proiectului SMID judetul Cluj

4. Servicii ce urmeaza a fl furnizate:
Activitatile Prestatorului sunt structurate astfel:

4.1 Mobilizare ~i analizii, activitiiti la fnceputul contractului:
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-

Analiza contractelor de lucrari ~i anexelor acestora. Analiza stadiului de derulare a
contractelor. Analiza Contractului de Finantare ~i stabilirea zonelor de confluen~;
Inventrierea initiala a problemelor aparute de la demararea contractelor de lucrari;

4.2 Consultantii tehnicii de contract, activitiiti
- Analiza ~i suport in stabilirea gradului de indeplinire a condipilor contractuale [periodic]
si in soluponarea eventualelor inconsistente;
- Structurarea clara a responsabilitatilor ~i termenelor Contractelor de Lucrari. Sprijin
permanent al echipei de proiect in solutionarea neclaritatilor / disputelor legate de
responsabilitaple Beneficiarului - prin analiza ~i raportare, inclusiv participare la ~edinte;
- Elaborarea structurii cadru a documentelor la care Beneficiarul s-a obligat prin contract
Verificarea structurii cadru a documentelor la care Antreprenorul s-a obligat prin
contract;
- Acpuni permanente de limitare a responsabilitaplor Beneficiarului cu privire la
conflictele de proiect aparute [erori / inconsistente de proiectare, inconsistente in
Cerintele Beneficiarului, influxuri financiare, intarzieri, analiza soluponarii din partea
lnginerului, etc];
- Asistenta in formularea ~i gestionarea Revendicarilor Beneficiarului prin analiza ~i
sprijin [2.5];
- Sprijin in formularea In~tiintarilor de Nemultumire la Hotararile / Determinarile
Inginerului [3.5]
- Asistenta in analizarea in vederea declararii ~i aprobarii Sub-Antreprenorilor [4.4];
- Asistenta in soluponarea conflictelor legate de condipile fizice imprevizibile [4.12];
- Analiza conformitapi Rapoartelor periodice ale Antreprenorului, consiliere cu privire la
conpnutul acestor rapoarte [4.21, 6.5, 6.10, 12];
- Analiza in vederea evaluarii Programului de Execupe [actualizat] [8.3];
- Analiza Instrucpunilor de Modificare pentru validarea / invalidarea acestora.
Compatibilizarea modificarilor cu legislapa in achizipi publice [13.1];
- Consiliere in abordarea Propunerilor de Optimizare primite de la Antreprenor [13.2];
- Sprijin in formularea pozipilor asupra CIP-urilor, inclusiv a documentelor suport ale
acestora, emise de Inginer, dupa caz [14.6];
- Asistenta procedurala in cazul rezilierii de catre Beneficiar [15.2]. Sprijin in formularea
pozitiilor prealabile cu privire la reziliere ~i cu privire la evaluarile la data rezilierii;
- Asistenta procedurala cu privire la suspendarea lucrarilor de catre Antreprenor [16.1];
- Asistenta procedurala cu privire la rezilierea de catre Antreprenor [16.2];
- Formularea In~tiintarilor, Notificarilor, Revendicarilor. Urmarirea parcursului
revendicarilor ~i acpunii Inginerului;
- Formularea ~i sustinerea pozipei Beneficiarului in caz de soluponare amiabila [20.5];
- Participarea la sedintele inteme ale Beneficiarului, la birourile Beneficiarului sau la
locapa proiectului - 4 ~edinte / luna.
4.3 Compatibilizarea cu legislatia fn domeniul achizitiilor
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-

Sprijin pentru ante-coordonarea activita!ilor ~i acriunilor Beneficiarului raportat la
legislapa achizipilor publice;
Sprijiin In modelarea tuturor solupilor elaborate In funC!ie de legislapa aplicabila, In
vederea fluidizarii raporturilor ~i activitaplor contractuale

4.4 Urmiirirea $i gestionarea revendiciirilor Beneftciarului
- Ulterior primei etape contractuale ce cuprinde toate activita!ile de mai sus, prestatorul va
ramane In urmarirea ~i gestionarea revendicarilor Beneficiarului [a~a cum este descris
mai jos la durata serviciilor].

5. Perioade contractuale:
Activitatea Prestatorului este permanentii pentru 12 luni de derulare a contractului, de la
semnarea acestuia de catre ultima parte, vizand urmatoarele:
- Pentru primele 6 luni de activitate, toate activitatile de management ofertate, punctele
4.1, 4.2, 4.3 ~i 4.4;
- Pentru urmatoarele 6 luni de activitate prestatorul va derula doar activitatea 4.4;

in perioada contractuala [de 12 !uni] personalul Prestatorului nu va fi considerat personal
rezident [cu prezenra permanenta la locapa proiectului].
Ulterior primelor 6 !uni de derulare a contractului, avand reprezentarea faptului ca
procedurile contractuale cat ~i gestionarea principalelor probleme aparute au fost deja
implementate, Prestatorul va asigura asistenra necesara doar pentru urmarirea ~i gestionarea
revendicarilor Beneficiarului.

6. Obligatii ~i raspunderi:
Prestatorul asigura doar servicii suport pentru Beneficiar, fara a avea libertatea sau, din
contra, responsabilitatea de a decide In legatura cu contractul Antreprenorului.
Serviciile nu pot reprezenta acriuni / activita!i / livrabile de sine statatoare ale contractului
Beneficiarului. Serviciile Prestatorului sunt menite a veni In completarea / sustinerea
activita!ilor Beneficiarului, fapt pentru care acesta nu poate fi !inut raspunzator ca nu a
«livrat» direct fa!a de Antreprenori anumite elemente ale contractului Antreprenorului. In
acela~i sens, Prestatorul nu are calitatea de membru In echipa de proiect a Beneficiarului ci
doar de expert extern, fara drept de "semnatura" sau "opinie" In raport cu Antreprenorii,
lnginerul sau oricare alte par!i implicate In proiectul Beneficiarului.
Prestatorul nu are expertiza necesara In domeniile protec!iei mediului, legisla!iei muncii
inclusiv sanatatea ~i siguran!a muncii ~i execu!ia efectiva de lucrari.
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Prestatorul nu are personal ~i expertiza / atestare pentru reprezentarea juridica in fata
instantelor de arbitraj sau de judecata.

7. Raportarea serviciilor prestate:
Serviciile vor fi raportate sub forma unor documente scrise intocmite, in functie de tipul
activitatii prestate, iar lunar, vor fi elaborate rapoarte de activitate care vor descrie intreg
parcursul lunii anterioare. Livrarea rapoartelor de activitate se va face in primele 5 zile ale
Junii pentru Juna anterioara.

8. Receptia serviciilor:
Receptia serviciilor se face in termen de 5 zile de la predarea rapoartelor de activitate lunare.

9. Modalitatea de plata:
Pentru activitatea 4.1:
- 15.000 Lei + TVA aferenta, facturabil in 5 zile de la raportul de activitate aferent
incheierii activitatii, luna 1 de activitate.
Pentru activitiitile 4.2, 4.3 $i 4.4:
- 15.000 Lei + TVA aferenta, pentru fiecare luna de activitate, luna 2-6 de activitate,
timp de 5 !uni, facturabil in 5 zile de la raportul de activitate aferent fiecarei Iuni.
Pentru activitatea de urmiirire a 4.4:
- 1.500 Lei + TVA aferenta, pentru fiecare luna de activitate, timp de 6 !uni, facturabil
in 5 zile de la raportul de activitate aferent fiecarei luni.
Luna 1 - plata activitate 4.1
Lunile 2 - 6 - plata lunara activitati 4.2, 4.3, 4.4
Lunile 7 - 12 - plata lunara activitati 4.4

15.000 Lei / Luna* 1 luna =15.000 Lei
15.000 Lei / Luna* 5 !uni = 75.000 Lei
1.500 Lei / Luna * 6 !uni =9.000 Lei

Total Propunere Financiara fara TVA

99.000 Lei

10. Prezentarea propunerii tehnice:
Propunerea tehnica va fi redactata conform cerintelor din caietul de sarcini ~i trebuie sa
permita identificarea cu u~urinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime solicitate.

11. Prezentarea propunerii financiare:
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Ofertantul va elabora ~i prezenta Propunerea financiara, astfel lncat sa furnizeze toate
informatiile cu privire la pret ~i sa respecte In totalitate cerintele prevazute In documentatia
de atribuire / caiet de sarcini.
Propunerea financiara se va exprima In lei rara TVA, conform Formularului de oferta ~i va
avea o valabilitate de 120 de zile de la data depunerii. Pretul va fi ferm, In lei rara TVA ~i nu se
va putea modifica pe toata perioada de derulare a contractului de servicii.

~EF SERVICIU:
,#/~ /
Diana COMAN (VfA V ~
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