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ANUNȚ 
 

U.A.T. Oraşul Drăgăneşti-Olt intenţionează să achiziţioneze: 

 Servicii de consultanta privind managementul de proiect pentru proiectul ”Reabilitare 
si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 – centrala 
termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a 
constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - 
clubul elevilor. Reabilitare drum public”, POR 2014-2020, Axa prioritara 13.1, Cod SMIS: 
125853” 

În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect produsele menţionate, U.A.T. 
Oraşul Drăgăneşti–Olt, str. N. Titulescu, nr. 150, cod postal 235400, jud. Olt, România, tel. 
+40249465815, fax: +40249465811, email: primaria@draganesti-olt.ro, adresa internet: 
www.draganesti-olt.ro, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte 
de preţ. În cazul în care sunteţi interesaţi aşteptăm oferta dumneavoastră. Procedura de atribuire: 
cumpărare directă conform art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 cu completările şi modificările 
ulterioare. 

Tip contract: contract de achiziție de servicii 
Cod CPV (rev 2): 79411000-8  –  Servicii generale de consultanta in management  

Limba de redactare a ofertelor: română. 
Valoarea estimată a contractului: 134.000,00 lei 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile faţă de data transmiterii acestora.  
Perioada de atribuire a contractului: pe toata perioada de implementare a contractului de 

finantare. Preţul ofertei este ferm în lei şi nu se actualizează. Achiziţionarea se va realiza prin 
achiziţie directă din catalogul electronic din SICAP, de la adresa www.e-licitaţie.ro. Dacă sunteți 
interesați vă rugăm să ne transmiteți oferta de preț prin mail/fax/poștă/registratură cu mențiunea 
dacă sunteți sau nu plătitor de TVA până la data de  26.06.2020, ora 14:00. Ofertantul va depune 
declarațiile în baza Legii 98/2016 completate si modelul de contract insusit până la data limită 
pentru postarea ofertelor în Catalogul electronic.  

 Alte informaţii privind solicitarea de oferte se pot obţine pe adresa de e-mail: 
primaria@draganesti-olt sau prin fax: +40249465811. 

 
 

PRIMAR, 
Prin VICEPRIMAR 

CIUBUC DUMITRU 
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                                                                                                                                 Aprobat, 
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CAIET DE SARCINI 
privind  achiziția serviciilor de consultanta privind managementul de proiect pentru 

obiectivele incluse în cadrul cererii de finanțare “Reabilitare si modernizare cu schimbarea 
destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 – centrala termica. Reabilitare si 
modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 - 
biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare 
drum public” 
 
1. Informații generale 
 

Prezentul caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire pentru 
încheierea contractului și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se 
elaboreaza oferta de catre fiecare operator economic.  

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatii de management în 
cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei 
existente C1 – centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru 
pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie 
existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public”, finanțat prin Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea 
de investiții 98 – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economic și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale. 

Cerințele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerințe minime. 
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată 
în considerare numai în măsura în care asigura unui nivel calitativ superior cerințelor minime 
obligatorii din Caietul de sarcini. 
 
1.2 Date generale 
 
1.2.1 Beneficiarul proiectului 
 

Denumirea institutiei:  UAT Orașul Drăgănești-Olt,  
Cod fiscal:  5209912 
Sediul:  Drăgănești-Olt, strada Nicolae Titulescu, nr. 150, județul Olt. 

 
1.2.2 Denumirea serviciilor achiziționate 
 

Servicii de consultanta privind managementul de proiect pentru proiectelor incluse în cadrul 
cererii de finanțare “Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei 
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existente C1 – centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru 
pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie 
existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public”, cod CPV 79411000-8  –  Servicii generale 
de consultanta in management. 

 
 Obiectul achiziției: achiziția de servicii de consultanta privind managementul de proiect. 
  

Procedura de licitație: Ținând seama de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, procedura de atribuire a acestui contract este achiziție directă.  
 
1.2.3 Contractor 
 

Se va desemna în urma procedurii. 
 
1.2.4 Durata de realizare a obiectivului 
 

Perioada de prestare a serviciilor de consultanta privind managementul de proiect va fi pe 
parcursul perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare cu schimbarea 
destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 – centrala termica. Reabilitare si modernizare cu 
schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si 
modernizare constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public”. 
 
1.3 Necesitatea achiziționării serviciilor care fac obiectul acestui contract 
 

In baza contractului de finantare nr. 4813/09.10.2019, cod SMIS 125853, autoritatea 
contractantă si-a asumat achizitionarea de servicii de consultanta privind managementul  în cadrul 
proiectului “Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei 
existente C1 – centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru 
pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie 
existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public”, finanţat prin Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea 
de investiții 98 – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economic și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale. 
 
2. Informații despre proiect 
 
2.1 Obiectivul general al proiectului 
 

Proiectul isi propune sa  contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu 
care se confrunta invatamantul socio-cultural si anume insuficienta centrelor pentru tineret dotate la 
standarde moderne care sa asigure accesul la un proces educational cultural de calitate si de 
dezvoltare. 
 
2.2 Obiective specifice 
 

 Cresterea numarului de beneficiari ai Bibliotecii dupa finalizarea proiectului; 
 Cresterea numarului de beneficiari ai Centrului pentru tineret dupa finalizarea proiectului; 
 Cresterea numarului de beneficiari ai Clubului elevilor dupa finalizarea proiectului; 
 Cresterea lungimii drumurilor publice modernizate. 

 
3. Descrierea serviciilor 
 
3.1 Obiectul contractului 
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Obiectul contractului il reprezinta achiziţia serviciilor de consultanta privind 

managementul  în vederea realizarii proiectului “Reabilitare si modernizare cu schimbarea 
destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 – centrala termica. Reabilitare si modernizare cu 
schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si 
modernizare constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public”.  

Prin managementul de implementare a proiectului se va asigura realizarea, in beneficiul 
orasului Draganesti-Olt, a activitatilor specifice de management de proiect in conformitate cu 
cerintele Contractului de Finantare in cadrul P.O.R,  care sa aigure respectarea graficului lunar 
de activitati al proiectului, a planificarii activitatilor si bugetului pentru implementarea 
Proiectului, inclusiv raportarea corecta si la timp catre beneficiar, catre O.I. si A.M.P.O.R.  

 
3.2 Tema serviciilor de management / Sarcini specifice : 
 

 Sprijinirea activitatii echipei de implementare a proiectului, cu respectarea prevederilor 
Contractului de Finantare (depunere rapoarte de progres, cereri de plata, cereri de 
rambursare, notificari, acte aditionale); 

 Supervizarea modului de derulare a tuturor contractelor de achizitie publica incheiate si 
derulate in cadrul proiectului; 

 Managementul proiectului in faza de implementare, respectiv: consultanta financiara, 
tehnica, asistenta in domeniul achizitiilor publice (exclusiv in ceea ce priveste concordanta 
cu cerintele finantatorului), consultanta juridica (excluisv in ceea ce priveste concordanta 
activitatilor proiectului cu cerintele finantorului), precum si: managementul riscurilor; 
managementul documentelor; managementul timpului; managementul costurilor; 
managementul contractelor; 

  Consultanta tehnica, inclusiv verificarea situatiilor de lucrari intocmite de constructor; 
 Asistenta pe parcursul perioadei de monitorizare (durabilitate) a proiectului – 5 ani de la 

data finalizarii perioadei de implementare a proiectului, ori de cate ori aceasta va fi 
scolicitata de achizitor. 

 
 

3.3 Gestionarea contractului 
 
 Implemetarea proiectului se va face in pasi structurati, in etape si activitati clar definite, 
astfel incat actiunile sa fie consistente si sa asigure convergenta catre obiectivele proiectului. 

Pe toata durata contractului, consultantul va colabora si va discuta cu echipa de proiect din 
partea beneficiarului. Pe langa asigurarea suportului catre Orasul Draganesti-Olt pentru 
implementarea in bune conditii a proiectului, se va asigura si transferul gratuit de cunostinte in 
domeniul managementului de proiect, prin contributia directa a consultantilor (inclusiv la locatia 
proiectului si in alte locatii relevante) si prin consilierea echipei de proiect din partea Beneficiarului 
in vederea implemetarii cu succes a proiectului. 

 
 

3.4 Atribuirea contractului 
 
 Valoarea achizitiei este de 134.000 lei la care se adauga TVA de 25.460 lei, valoarea finala 
fiind de 159.460 lei. 
 
3.5 Remuneratie si termen de plata 
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 Facturile vor fi emise eșalonat, după depunerea rapoartelor trimestriale de progres, vor avea 
anexate devizele financiare cuprinzând descrierea activităților realizate în perioada facturată și 
procesul –verbal de recepționare a serviciilor prestate. 
  Plata serviciilor prestate se face în 30 zile de la emiterea facturii emise în urma acceptării de 
catre beneficiar a procesului –verbal de predare-primire a serviciilor prestate 
 
 
                                                                                                                             Intocmit,                            
     Manager de proiect                                                                            Responsabil achizitii publice                                               
       Stoenica  Eugenia                                                                             Dragan Cristian-Marcel                                                                 
 


