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Necesități minime obligatorii privind servicii de expertiză geotehnică pentru
procedura de atribuire a contractului de achiziţie cu titlul:
„Refacere și consolidare corp drum, pe DJ 135-Atid-Șiclod-limita cu județul Mureș km
50+500 - 55+300, afectat de alunecări de teren” (expertize, studii de teren)
I. INTRODUCERE
Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi
constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de
către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea servicii de expertiză geotehnică
pentru procedura de atribuire a contractului de achiziţie cu titlul: „Refacere și
consolidare corp drum, pe DJ 135-Atid-Șiclod-limita cu județul Mureș km 50+500 55+300, afectat de alunecări de teren”
III. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
III.1 Elaborare expertiză tehnică:
În măsura în care situația pe amplasament o cere, Raportul de expertiză va fi
întocmită separat pentru fiecare amplasament afectat de alunecare de teren.
Raportul de expertiză tehnică va cuprinde următoarele:
a) Descrierea situației existente;
b) Evaluarea lucrărilor necesar a fi executate;
c) Expertiza tehnică va cuprinde lucrările obligatorii pentru oprirea fenomenului de
alunecare și cedare;
d) Va conține studii și cercetări pe care expertul le consideră necesare pentru a
stabili cu exactitatea starea reală a versantului, lucrări pentru stabilizarea
definitivă a versantului, cu o extindere eventuală a zonei de cercetare, chiar și în
afara drumului județean, precum și identificarea soluțiilor constructive pentru
refacerea și consolidarea corpului drumului și pentru asigurarea siguranței în
exploatarea ulterioară a drumului;
e) Concluzii;

f) Memoriu tehnic și estimare valorică;
g) Plan de situație, releveu;
În faza de elaborare a expertizei tehnice, expertul tehnic împreună cu Beneficiarul
(reprezentanții Consiliului Județean Harghita și reprezentanții Autorității locale pe raza
căreia se află obiectivul), în mod obligatoriu vor efectua o vizită pe amplasament pentru
inspectarea și evaluarea a tuturor aspectelor/condițiilor locale care ar putea influența
implementarea proiectului.
Expertiza tehnică va fi în mod obligatoriu semnată și stampilată de către un expert
tehnic atestat, având certificatul de atestare la zi.
III.2. Elaborare Studiu Geotehnic:
Studiul Geotehnic va reprezenta o analiză complexă/detaliată a condițiilor îndeplinite de
teren și a capacității portante a acestuia de a susține în condiții de siguranță drumul
județean, inclusiv foraje de mare adâncime, după caz;
Studiul Geotehnic va fi întocmit în conformitate cu NP 074/2014, normativ privind
documentațiile geotehnice pentru construcții și SREN 1997-2: Eurocod 7, proiectarea
geotehnică.
Studiul Geotehnic va fi în mod obligatoriu semnată și stampilată de către un expert
tehnic atestat, cu domeniul de atestare Af Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare
a construcţiilor şi a masivelor de pământ, având certificatul de atestare la zi.
III.3. Cerinţe specifice
Raportul va fi întocmit pentru acest obiectiv cu precizarea a prețului pentru lucrările
necesar a fi executate.
Oferta financiară va cuprinde:
Nr.
Denumire
Valoare lei, fără TVA
crt.
1. Expertiza tehnică/ geotehnică - Af
2. Studiul Geotehnic - Af
3. Studiul topografic
Total
La elaborarea expertizei tehnice se vor respecta prevederile conținutului cadru stabilit
prin: HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică
de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.

IV. VALOAREA ESTIMATĂ
Valoarea estimată a achiziției este de 90.000,00 lei fără TVA. Locul de prestare al
serviciilor se va desfășura pe DJ 135, între Atid și Șiclod, între sectorul de drum km
50+500 - 55+300, afectat de alunecări de teren și vor fi depuse la sediul autorității
contractantă documentele solicitate la III. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE.
V. DURATA CONTRACTULUI DE SERVICII
Prezentul contract produce efecte de la semnarea și înregistrarea lui până la data
încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate conform
proiectelor întocmite pe baza recomandărilor din expertiza elaborată.
Durata de prestare: Prestatorul se obligă să presteze servicii de expertiză geotehnică
”Refacere și consolidare corp drum, pe DJ 135-Atid-Șiclod-limita cu județul Mureș km
50+500 - 55+300, afectat de alunecări de teren” conform Necesități minime obligatorii,
în termen de 60 zile de la data semnării și înregistrării contractului de ultima parte
semnatară.
VI. REDACTAREA OFERTEI
 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă;
 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;
 Oferta se va redacta în limba română;
 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de
depunere.
VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:
Va fi selectată oferta care cuprinde toate serviciile solicitate, îndeplinește toate cerințele
prevăzute prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA.
VIII. PROPRIETATE INTELECTUALĂ:
În relaţia dintre părţi, prestatorul își va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de
proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate. Prin semnarea contractului,
prestatorul acordă achizitorului licență permanentă, transferabilă, neexclusivă şi
scutită de taxă de redevență, pentru a copia, folosi şi transmite documentele
elaborate, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora.
Karácsony Csaba
consilier
Digitally signed by
CSABA
CSABA KARACSONY
2022.08.10
KARACSONY Date:
14:15:36 +03'00'

Miercurea Ciuc, 10.08.2022

