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CAIET DE SARCINI
Pentru Atribuirea contracturui de servicii de cadastru avand ca obiect

realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in
vederea inscrierii in cartea funciara a imobileror din extravilanur u.A.T.
oras Macin, finantate de Agentia Nationala de cadastru si publicitate

rmobiliara, conform ordonantei de Urgenta nr.3s/20r6,cu modificarire si
completarile ulterioare

Autoritatea contractanta

I.Baza legala
Prczenta achizitie se va desfasura in conformitate cu prevederile art.34,

alin (2) din Legea nr. 27312006 privind hnantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare,

- ale art. 9, alin (111) - (3412) din Legea cadastrului si a publicitatii
imobiliare nr.711996, rerepublicata cu modificaiile si completarile uiterioare si
ale art. 5, pct.7 din Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, p.".u. ri
raportarea de catre beneficiar a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile
de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale, uf.oiutu
prin ordinul directorului general al Agentiei Nationale de cadastru si publicitate
imobiliara nr. 8 | 9 120 1 6, cu modifi carile ulterioare;

- ale art. 68 din Legea nr. 9g12016 privind achiziliile publice, cu
modificdrile qi completirile ulterioare

- si cele ale H-G. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodorogice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizite
publica,/acordului cadru din legea nr. 9812016 privind achizitiile publice, cu
modifi carile si completarile ulterioare;

II.Sursa de finantare: sume alocate din bugetul de venituri proprii ale
ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale.

IlI.Obiectul achizitiei publice de servicii



obiectul achizitiei consta in servicii de inregistrare sistematicd in
sistemul integrat de cadastru gi carte funciard pentru un numar de 1341 de

imobile, apa4indnd unitdtii administrativ-teritoriale a orasului Macin din judelul

Tulcea.

Etapele principale de prestare a serviciilor de inregistrare sistematicd

constau in: campania de informare publici, organizarea lucrdrilor sistematice de

cadastru, studiul datelor analogice Ei digitale preluate de la Achizitor,

recunoaqterea terenului, stabilirea modului de execu(ie a lucrdrilor, derularea

lucrdrilor de specialitate, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului,

primirea gi solufionarea cererilor de rectificare, actuab,zarea documentelor

tehnice ale cadastrului.

IV.Obligatiile Prestatorului
-Prestatorul se obligi s6 asigure, pe toat6 durata contractului, toate resursele

umane gi materiale necesare pentru prestarea efectivd a serviciilor ce fac obiectul

acestuia.

-Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standarde qi/sau performanle

in conformitate cu Procedura qi modalitatea de alocare a sumelor, precum qi

raportarea de citre beneficiari a stadiului de execufie a lucriritor pentru
lucririle de inregistrare sistematici ini{iate de uniti(ile administrativ-
teritoriale, aprobata prin ordinul 81912016, cu modificarile si completarile
ulterioare si Specifica{iile tehnice de realizare a lucrrrilor sistematice de

cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea
funciari, aprobate prin ordinul nr. u2020, cu modificarile si compretarile
ulterioare.

^ 
-Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in

conformitate cu termenele de livrare.

- Livrarea l- <Documente tehnice ale cadastrului - spre publicare))- cu
termen maxim de depunere 0l septembri e 2020.

- Livrarea 2- <Documente tehnice ale cadastrului - finare>- cu termen
maxim de depunere 16 martie 2021.
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-Prestatorul este 
. 
rdspunzdtor de siguranla tuturor operaliunilor qi

metodelor de prestare utilizate in cadrul deruldrii contractului.

-Prestatorul se obligi s6 respecte pe toat6 durata de prestare a contractului
reglementirile referitoare la condiliile de munc6 gi proteclia muncii 9i, dupd caz,

standardele intemalionale agreate cu privire la fo4a de muncd, eliminarea
muncii for,tate gi obligatorii, eliminarea discrimindrii in privinla angajdrii qi

ocupdrii fo4ei de munci qi abolirea muncii minorilor. prestatorul va lua mdsuri

de securitate privind personalul s6u, sarariat ori contractat, in func{ie de gradul

de pericol fizic cu care este confruntat.

-Prestatorul se obligd s6 desp6gubeasc6 Achizitorul impotriva oricdror:

- reclamalii qi acliuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor
drepturi de proprietate intelectuard (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.),

legate de materialele forosite pentru sau in regdturd cu produsele

achizi{ionate;

- daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente,

cu excep{ia situaliei in care o astfel de incilcare rezultE din respectarea

caietului de sarcini intocmit de c6tre Achizitor.

-Achizitorul este indrept{it s6 pretindd de la prestator orice prejudicii
suferite din vina Prestatorului, atat in perioada de executare a contractului, c6t qi

dupd incetarea contractului, cu respectarea prevederilor prezentului contract.

-Prestatorul va considera toate documentele gi informaliile care ii sunt
puse la dispozilie in vederea incheierii qi executdrii contracturui drept strict
confiden{iale. obliga{ia de confidenlialitate nu se aplicd in cazul solicitirilor
efectuate de anumite autoriter publice (ex: instanle de judecati, parchete,

ANAF, etc.), conform prevederilor legale.

-Prestatorul are obligalia de a suporta riscul privind
calitatea/profesionalismul expe4ilor implicali in implementarea contractului,
riscul pentru securitatea gi sdnitatea in muncd pentru personalul implicat in
implementarea contractului, riscul de a nu respecta termenul contractului, riscuri
aferente condiliilor de incetare a contractului (faliment, neindeprinirea



obligaliilor contractuale, etc.), riscuri aferente condiliilor de modificare a

contractului.

-Prestatorul se obliga sa emit6 factura corespunz6toare serviciilor prestate

aferentd fiecirei livrdri in termen de maximum 3 zile lucrdtoare de la data

incheierii PVR servicii, care va fi inregistratd la sediul primiriei Achizitorului.

V.Obligatiile achizitorului

- Achizitorul va emite procesului-verbal de receplie servicii

serviciile prestate pe baza Procesului-verbal de recepfie tehnic emis de

pentru

OCPI

Tulcea pentru fiecare livrare. procesului-verbal de recepjie servicii va fi semnat

de cdtre Achizitor gi prestator in termen de maximum 5 zile lucrdtoare de la
comunicarea Procesului-verbal de receplie tehnic.

- Achizitorul se oblig6 sd pldteasci prestatorului pre1ul convenit pentru

indeplinirea contractului.

- Achizitorul, prin persoanere responsabile desemnate, are dreptul de a
inspecta gi/sau de a testa prestarea serviciilor pentru a verifica conformitatea lor.

- Achizitorul se obligd s6 efectueze acceptanla serviciilor prestate, in
conformitate cu procedura de acceptan!6 prevdzutd,de specificaliile tehnice.

- Achizitorul se obligd sd pl6teasc6 serviciile prestate pentru cantitalile

real executate rezultate din procesele-verbale de receplie qi confirmate de

procesele-verbale de acceptanti.

Vl.Receptie si verificari

_ 
Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru

a stabili conformitatea lor cu prevederile din procedura gi modalitatea de
alocare a sumelor, precum gi raportarea de citre beneficiari a stadiului de
ex:c.lrtie a lucrrrilor pentru lucririle de inregistrare sistematicr inifiate deunitifile administrativ-teritoriare, aprobata prin ordinur gI9/2dr6, cu
modificarile si completarire urterioare si Specificafiile tehnice de rearizare aIucririlor sistematice de cadastru pe iectoare cadastrare in vederea
inscrierii imobilelor in cartea funciarr, aprobate prin ordinul nr. ll20z0,
cu modificarile si completarile ulterioare.

4



' Vll.Criteriile de atribuire ale contractului
Prestatorul trebuie sa fie persoanl, fizicd, autorizatd s6 execute lucrEri de

specialitate din domeniile^ cadastrului, geodeziei gi cartografiei, in categoriile A,B sau D' indiferent de forma de organizare a acesteia, o.i persoani juridici
autorizatd in clasele I, II sau III.

- Incadrarea in plafon maxim de pret si anume 96,6 lei/imobil , la care se
adauga TVA.

Intocmit
Milea Anca


