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CAIET DE SARCINI 
TEMA DE PROIECTARE 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA: Plan Urbanistic Zonal - 
pentru introducere in intravilan si reglementare urbanistica in vederea construirii 
Spitalului Regional Craiova. 

1. 1. 	sCOP si NECESITATE: 
Avand in vedere faptul ca, pe raza municipiului Craiova, Ministerul Sanatatii deruleaza 

studiul de fezabilitate in vederea implementarii proiectului Spital Clinic Regional de Urgenta 
Craiova, pe un teren aflat in prezent in extravilanul municipiului, transmis din administrarea 
Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Sanatatii, se impune elaborarea si 
aprobarea unei documetatii de urbansim prin care terenul aferent proiectului mai sus mentionat sa 
fie introdus in intravilan si reglementat in conformitate cu functiunea ce urmeaza a fi dezvoltata pe 
acesta. 

1.2. 	DATE GENERALE: 
Delimitarea zonei studiate: 

- la Nord: rest proprietate Statul Roman in administrarea M.A.P.N. 
- la Sud: soseaua de centura - ocolitoarea Nord 
- la Vest: proprietati private 
- la Est: DJ 643F Craiova-Ghercesti 

Suprafata aproximativa a zonei studiate prin PUZ este de 27 ha. Suprafata terenului ce 
genereaza Planul Urbanistic Zonal este de 18 ha. 

1.3. 	OBIECTIVE. 
In cadrul documentatiei se va introduce in intravilan suprafata de 27ha, ca trup izolat de 

intravilan si se va reglementa urbanistic pentru functiunea de institutii si servicii publice de interes 
general. Se va avea in vedere vecinatatea cu soseaua de centura si cu DJ 643F Craiova-Ghercesti, 
analizandu-se posibilitatile de acces din acestea, tinand cont de situatia actuala si de propunerea 
existenta de realizare a drumului expers Craiova-Pitesti al carui traseu coincide, pe zona de 
vecinatate cu terenul studiat, cu traseul DJ 643F Craiova-Ghercesti. 

Documentatia va urmari realizarea urmatoarelor obiective specifice: 
- introducerea in intravilan a zonei studiate prin PUZ. 
- Reglementarea functiunii in vederea implementarii proiectului Spital Clinic Regional de 

Urgenta Craiova. 
- Reglementarea indicatorilor urbanistici in functie de functiunea propusa. 
- Reglementarea regimului de aliniere a constructiilor in functie de retragerile impuse fata de 

centura ocolitoare si viitorul drum expres. 
- Reglementarea a cel putin doua accese carosabile la obiectivul studiat. 
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1 .4. 	CONTNUTUL DOCUMENTATIEI: 
Documentatia va cuprinde piese scrise si desenate, cu respectarea continutului cadru in 

vigoare pentru documentatiile de urbanism - PUz. 
Regulamentul va cuprinde detalieri pe capitole, conform structurii si continutului 

Regulamentului General de Urbanism aprobat cu HG nr.525/1 996, fiecare UTR urmand a avea 
conditionari urbanistice proprii. 

Documentatia va fi insotita de avizele si acordurile stabilite prin Certificatul de Urbanism, 
precizandu-se modul de indeplinire a conditiilor impuse prin acestea. 

2. OFERTA TEHNICA: 
Oferta tehnica va cuprinde o detaliere a metodologiei de abordare a documentatiei: etape, 

obiective, termene, etape de consultare cu principalele institutii implicate, etape de informare si 
consultare publica pe parcursul desfasurarii procesului de elaborare PUZ, etape de avizare, si va fi 
insotita de minimum doua planse format A3, fara elemente de identificare ale ofertantului, pentru 
ilustrarea solutiei, precum si de un memoriu succint, care sa descrie modul de aducere la indeplinire 
a obiectivelor din caietul de sarcini. 

Propunerea tehnica va fi structurata astfel: 
- Propunerea urbanistica; 
- Memoriu de prezentare; 
- Studiu privind accesibilitatea la terenul studiat din centura ocolitoare si/sau din DJ 643F 

Craiova-Ghercesti; 
- Partea desenata va avea ca suport extrasul de ortofotoplan pus la dispozitie de catre Primaria 

Municipiului Craiova; 

Se va pune la dispozitia ofertantilor o copie dupa certificatul de urbanism si documentatia 
aferenta precum si pozitionarea terenului ce face obietul documentatiei de urbanism pe 
ortofotoplan. 

Documentatia se va prezenta pe plan topografic vizat de OCPI, conform prevederilor legale. 
Acesta va fi pus la dispozitia castigatorului de catre Primaria mun. Craiova. 

Lucrarea va fi coordonata de un urbanist cu drept de semnatura pentru documentatii PUz. 
In cadrul ofertei financiare se vor include costurile aferente intocmirii documentatiilor 

necesare, conform legii, in vederea obtinerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism. 
Costurile avizelor revin in sarcina autoritatii contractante. 

Primaria municipiului Craiova va pune la dispozitia castigatorului studiul geotehnic solicitat 
prin certificatul de urbanism 

La stabilirea duratei de prestare se va tine cont de timpul necesar obtinerii tuturor avizelor si 
acordurilor, conform legii. Durata maxima a contractului va fi de 3 luni de la data semnarii acestuia. 

Lucrarea se va preda in maximum 2 faze: 

- Documentatii pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism - termen 
estimat de intocmire a documentatiilor pentru obtinere a avizelor = maxim 45 zile de la data 
semnarii contractului 

- intocmirea documentatiei de urbanism PUZ - termen estimat = maxim 30 de la data 
obtinerii ultimului aviz. 

Propunerea tehnica si oferta financiara vor fi intocmite in concordanta cu tema de proiectare 
si vor fi detaliate pe cele 2 faze distince, astfel incat plata serviciilor sa se poata face pe etape. 

Pentru atribuirea contractului se va folosi criteriul Oferta cea mai avantajoasa din punct de 
vedere economic. 

Evaluarea ofertelor se va face prin acordarea pentru fiecare oferta admisibila a unui punctaj 



rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul. 

FACTORI DE EVALUARE 
	

PUNCTAJ MAXIM ACORDAT 
1. Pretul ofertei 
	

90 puncte 
2. Termen de prestare 
	

10 puncte 

DETALII PRIVND APLICAREA ALGORITMULUI DE CALCUL 

Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea pentru fiecare oferta admisibila a unui 
punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul. 

Punctajul final acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: 
P(final) = Punctaj pentru Pretul ofertei + Punctaj pentru Termen de prestare. 

Punctajul pentru Pretul oferteP se calculeaza astfel: 
Pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 90 puncte. 

Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza cu formula. 
Punctaj n = (Pret min/Pret n) x 90 

Unde: Punctaj n - punctajul pentru oferta n; Pret n - pretul ofertei n; Pret min - Cel mai mic pret 
dintre toate ofertele admisibile. 

Punctajul pentru Termen de prestare se calculeaza astfel: 
Pentru oferta cu cel mai scurt termen de prestare, dar nu mai mic de 60 de zile, se acorda punctajul 
maxim alocat, respectiv 10 puncte. 

Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza cu formula. 
Punctaj n = (Termen min/Termen n) x 10 

Unde: Punctaj n - punctajul pentru oferta n; Termen n - Termenul de prestare al ofertei n; Termen 
min - Cel mai scurt termen de prestare dintre toate ofertele admisibile. 

NOTA: oferta care prezinta un termen de prestare mai mic de 60 de zile sau mai mare de 75 de zile 
va fi declarata neconforma. 

Stabilirea ofertei castigatoare se va realiza prin aplicarea sistemului de factori de evaluare 
pentru ofertele admisibile. Oferta care este declarata castigatoare trebuie sa indeplineasca 
specificatiile minime considerate obligatorii, astfel cum acestea au fost definite in caietul de sarcini, 
si sa intruneasca punctajul cel mai mare din aplicarea factorilor de evaluare. 

Elaboratorul va colabora cu autoritatea contractanta pe tot parcursul elaborarii lucrarii. 
Elaboratorul va introduce modificarile solicitate prin avize inainte de aprobarea 

documentatiei, in cadrul sumei adjudecate. 
In vederea aprobarii, documentatia se va prezenta in conformitate cu toata legislatia in 

domeniu in vigoare la data aprobarii si insotita de toate avizele precizate in certificatul de urbanism 
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