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qi Norvegiene 20 I 4-2021
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Prezentul Caiet de sarcini constituie ansamblul cerintelor minimale obligatorii pe baza
c[rora se elaboreazd de cdtre fiecare ofertant propunerea tehnicr.

Oferta ce confine caracteristici tehnice inferioare celor prevlzute in Caietul de sarcini va
fi consideratl neconform6 gi va fi respins[.

I. INFORMATII GENERALE

1.1. DateleAutoritl(iiContractante(Beneficiarului)

Denumirea autoritdtii contractante: Oragul Ungheni
Cod fiscal: 4323322
Adresa: Orag Ungheni, str. Principali nr.357,jude! Mureg
Sursa de finantare: Programul Electrificare gospoddrii - dranturi SEE - programul pentru
energie din Romdnia, program operat de Innovation Norway pentru Granturile SEE gi
Norvegiene 2014-2021

1.2. Obiectele proiectului

in cadrul proiectului li se vor furniza solufii bazate pe energie regenerabil6 prin utilizarea de
panouri fotovoltaice unui numdr de 15 gospod[rii neelectrificate qi izolate arnplasateperuza
teritoriului administrativ al Oragul u i Un gheni.
Avdnd in vedere distanfa mare a caselor fafd de refeaua electricd de distribu{ie, de c6ile de
comunicafie neamenajate (neasfaltate), de neelectrificarea pdnd in momentul de fald, a
gospoddriilor de cdtre distribuitorul de energie electricd datoritd costurilor prea mari care nu
sunt/nu pot fi acoperite de compania de electricitate, de prim6rie sau de c6tre
reziden{iilproprietarii gospoddriilor, s-a ales ca variant[ pentru elictrificarea gospodiriilor
izolate utilizarea panourilor fotovoltaice pentru asigurarea unui minim n"..rai di energie
pentru locuitorii acestor gospoddrii.

Scopul electrific6rii este de a asigura persoanelor respective un trai mai bun, posibilitatea
de a ilumina seara/noaptea inc[perile, de a utiliza un mic frigide., de a putea desftqura in curte
o activitate dupd lIsarea intunericului, de a putea utilizao mulgdtoare pentru colectarea laptelul,
de..a utiliza o maqin6 de separare a grlsimii in procesul de pioducerl a sm6ntdnii, de a'putea
utiliza o maqind de spdlat semiautomatd gi de a putea incdrca un telefon.

Sursa de finanfare
Prin programul de finanfare: EEA AND Norwegian Financial Mechanism s 2014-2021.

Valoarea totald a proiectului este de 64.570 cu TVA, din care 64.570 EUR reprezint6 finanlare
nerambursabilS.

Durata proiectului - din 10.11.2021p6n6 la 28.02.2023.
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II. Valoarea achizifiei

Valoarea total5 a contractului nu poate sd depdqeascd valoarea de 17.g4g,74 ron ftrd TVA.

III. OBIECTUL CONTRACTULU DE ACHIZITIE
Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de consultanla management de

proiect pentru "Electrificare case Cerghizel" cod referinfd proiect z12lisS1ll5, in cadrul
Programului dr finanfare"im_bunitnfirea Eficien{ei Energetice" lansat de Granturile SEE gi
Norvegiene 2014-2021, prin Innovation Norway

Cod CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanl6 in management (Rev. 2)in cadrul activitilii de management" al proiectului se iealizeazd 
-monitorizarea 

internd gi
controlul intern al proiectului, coordonarea qi administrarea acestuia. Consultantul in
managementul implement[rii proiectului asimileazd in totalitate informa{iile din documentalia
proiectului gi coordoneazd intreaga activitate in conformitate cu prevederile legislative gi tu
instruc{iunile, normele, notificdrile emise de citre autoritatea de management. Activitatea unui
Consultant in implementarea de proiecte constd in realizarea tuturor activitdlilor manageriale
necesare atingerii obiectivelor propuse in cadrul proiectului gi implement6rii cu succes a
acestuia.

Managerul de proiect va intocmi in limba romdn6 qi in limba englezdsolicitarile de plat[
qi va trimite documentalia pentru rambursdri gi va rdspunde la toate solicit[rile finanlatorului pe
perioada implementdrii proiectului.
ActivitSli specifice:
-monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru mdsurarea evoluliei
proiectului- raportul de progres;
-pe baza datelor din raport se va analiza mdsura in care proiectul se incadreaz6 in limitele
stabilite prin buget;
-monitorizarea riscurilor, astfel incdt, in eventualitatea materializdrii acestora sI
lucru planurile de acfiune stabilite prin managementul de risc;
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se pund in

-controlul costurilor qi incadrdrii in duratele planificate se va face pe baza datelor oblinute din
monitorizarea, cu scopul de a diminua diferenfele qi abaterile identiiicate;

Denumirea contractului de achizilie Servicii de consultanld management de proiect

Obiectul contractului de achizilie Servicii de consultan![ - managemen@
implementdrii proiectului "Electrifi care case cerghizel" cod referinld
proiect 2021 / 58811 5, fi nanlat prin programur imbun[tdf irea Efi cien{ei
Energetice lansat de Granturile SEE gi Norvegiene 2014-2021, prin

TOTAL cu TVA

Servicii de consultanld 17.849,14 17.849,74

Total lei 21.240.00
Procedura aleasa p
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-preg6tirea qi realizarea cererilor de plat6;
-pregdtirea tuturor documentelor in conformitate cu cerinla finan{atorului.

ry. DESCRIEREA SERVICIILOR CE VOR FI PRESTATE
Prestatorul de servicii de consultantd - management de proiect va prezenta calificarea

acreditatd pentru "Manager de proiect" (conform COP.242l1l iau echivalint) sau diplom6 de
master in management. De asemenea, prestatorul trebuie sd aibd experienf6 in management
pentru fonduri norvegiene, in acest sens va prezenta o listl cu proiecte pentru programul de
energie la care a mai lucrat.

Pentru realizarea unui management al proiectului performant, se doregte rcalizarea
urmdtoarelor activitdli :

1. Monitorizarea proiectului
-urmdrirea gradului de indeplinire a activitdlilor conform graficului de activitdli alproiectului gi
informarea in scris a Autoritdfii Contractante cu privire la orice ?nt6rziere in derularea
proiectului qi propuneri clare de remediere gi readucere a graficului activitdlilor in parametrii
iniliali;
-monitorizarea din punct de vedere cantitativ gi calitativ a proiectului cu respectarea gi
incadrarea in bugetul proiectului gi in graficul de activitdli al acesiuia;
-monitorizarea activitd{ii tuturor prestatorilor implicafi in proiect prin urm6rirea rapoartelor de
activitate ale acestora, asigurarea incadr6rii in preful contractuiui qi respect6rii obligaliilor
contractuale;
-urmdrirea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a documentelor oficiale gi de
efectuare a plStilor gi.notificarea in timp util a echipei de proiect despre eventualele nereguli,
intdrzieri, abateri privind activitatea prestatorilor sau a activitafllor proiectului gi elaborarea de
propuneri de solutionare a acestora;
-gestionarea eventualelor modificiri, situa{ii neprevdzute;
-elaborarea dea rapoarte privind progresul proiectului din punct de vedere cantitativ qi calitativ,
care sd cuprindd o raportare globald referitoare la activitatea tuturor prestatorilor.

2. Execu{ia Ei Managementul proiectului
Cuprinde consultanta in management, consultan![ juridicE gi monito rizarctehnic6:

-Planifi carea activit[filor
-lrice tip de asistenfd acordatd Beneficiarului pentru implementarea cu succes a proiectului;
-Elaborarea cererilor de rambursare in conformitate cu cerinlele finanlatorului. Aceste cereri
vor respecta cu strictefe prevederile legale, Termenii qi condiliile Granturilor SEE gi
Norvegiene de la Innovation Norway qi clauzele contractului de finanfare;
-Asigurarea respectSrii legalitSlii gi conformitalii tuturor activit6tiloi gi acliunilor din cadrul
proiectului: urmirirea qi verificarea eligibilitdfii tuturor cheltuielilor efectuate; informarea
imediatd a Autoritdlii contractante in cazul depistarii unor cheltuieli neeligibile efectuate de
prestatorii implicafi in proiect, suger6nd gi mlsuri ce pot fi luate pentru reglementarea situa{iei.

3. Colaborarea cu membrii echipei de proiect in derularea tuturor activiti{ilor
-Consultantul menfine un contact permanent cu Autoritatea Contractantd, cu echipa de
implementare a proiectului.
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-Consultantul particip6 de cdte ori este necesar, la o dat[ stabilita de comun acord cu
beneficiarul, la qedintele operative ale membrilor echipei de proiect.
-Consultantul participl la gedinfele lunare de progrei in cadrul c6rora se analizeazd evolufia
proiectului din punct de vedere al cheltuielilor, utiiizlrii resurselor, implementdrii activitAtilor,
oblinerii rezultatelor qi managementul riscurilor.
-Colaborarea cu to{i prestatorii implicafi in realizarea proiectului in scopul indeplinirii
sarcinilor contractuale.
-Consultantul menline legdtura cu prestatorii implicafi in proiect pentru a-gi putea indeplini
obli galiile contractuale fafl de Autoritatea contractantd.

4. oferirea de consultan{r juridicr in cadrul proiectului
-Consultantul va atentiona echipa de proiect asupra potenlialelor aspecte litigioase din cadrul
relaliilor contractuale cu prestatorii gi va elabora propuneri de solulionu.. u u.Jrto.u.
-Informarea autoritetii contractante asupra eventualelor modificiri legislative ce privesc
serviciile solicitate, de indatd ce acestea apar, gi corelarea documentaliiloice trebuie intocmite
conform acestor modificdri.

V. LOCUL DE DESFA$URARE $I DURATA CONTRACTULUI
Locafia debazd a contractului: primdria Oraqului Ungheni
Data demardrii 9i perioada de execufie: de la semnarei contractului p6n5 1a2g.02.2023.

Derularea efectivd a serviciilor de consultantl - management de proiect va incepe odat[ cu
semnarea contractului gi se va incheia la finalizarca proiectului qi obJinerea rambursdrii sumelor
solicitate prin rapoarte, tindndu-se cont de eventualeli prelungiri.
Executarea contractului de consultanfd se va prelungii ii cazul prelungirii contractului de
finantare, fErd costuri suplimentare, printr-o simpia notificare din partea benificiarului urmat6 de
incheierea unui act adilional, pdnd la finaliiarea contractului de finanlare, cu respectarea
termenului de predare a raportirii cdtre operatorul de program.
Limba utilizatd, in cadrul activitdtilor pe care le vor d.rfEgu.u specialigtii este limba rom6n[ gi
limba englezd. Toate documentele ce vor fi elaborate de aceqtia ,oi fi intocmite in limbile
romdnl qi englez6. Operatorii economici participanfi la procedurd trebuie s6 dispunl de minim
personal cu experien!6, pregdtire profesional[ gi calificar" co.espunzatoare peniru indeplinirea
contractului.
Daclpedurataderul6rii contractului de serrvicii intervin modificdri legislative sau modific6ri ale
contractului de finantare, prestatorul are obligafia de a respecta prevederile legale in vigoare pe
durata de implementare a proiectului.

$ef birou urban$rn, investi(ii gi achizi{ii publice
Suciu Ramo"4

/'l
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