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Prezentul caiet de sarcini include cerintele ce descriu in mod obiect;v servicHle ~i 
lucriirile ce se intentioneazii a fi achizitionate. 

1. 	Informatii generate 

1.1. 	 Date privind autoritatea contractanta 

Procedura de atribuire a contractu lui de proiectare ~i execu~ie lucrari pentru 
obiectivul de investitii " Reabilitare infrastructura de apa pe strada Sfanta Vineri din 
municipiul Turnu Magurele " este organizata de UAT Municipiul Turnu Magurele. 

Sediul administrativ al autorita~ii contractante este situat in Bulevardul 
Republicii, nr. 2, municipiul Turnu Magurele, jude~ul Teleorman. 

Tel: 0247416816 
Fax: 0247416453 
e-mail: ptmachiz@yahoo.com 

1.2. 	 Contextul in care se atribuie contractul de proiectare ~i executie lucrari 
pentru obiectivul de investitii " Reabilitare infrastructura de apa pe 
strada Sfanta Vineri din municipiul Turnu Magurele "" 

Municipiul Turnu Magurele, in calitate de beneficiar al Programului Na~ional de 
Dezvoltare Locala, ~i Ministerul Dezoltarii Regionale, Administra!iei Publice ~i Fondurilor 
Europene din Romania, in calitate de coordonator al Programului National de Dezvoltare 
Locala a semnat Contractul de Finantare pentru realizarea obiectivului de investitii: 
"Reabil itare infrastructura de apa pe strada Sfanta Vineri din municipiul Turnu 
Magurele" . 

Pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Reabilitare infrastructura 
de apa pe strada Sfanta Vineri din municipiul Turnu Magurele".este necesara ~i achizi~ia 

de servicii de proiectare ~i respectiv asistenta tehnica din partea proiectantului. 

Prestarea acestor servicii va presupune: 

• 	 elaborarea proiectului tehnic necesar executiei lucrarilor prevazute la nivelul 
DALI; 

• elaborarea detaliilor de execu~ie; 


• ob~inerea autorizatiei de construire ~i a celorlalte avize sau acorduri, dupa caz; 

• 	 asigurarea aSistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarilor. 

1.3. 	 Descrierea generala a obiectivului de investitie 

Amplasamentullucrarilor executate - Amplasamentul este situat in partea central
estica a intravilanului municipiului Turnu Magurele, iar accesul spre acesta se poate face 
din strada General David Praporgescu, strada Sfanta Vineri conform Inventarului 
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reactualizat al bunurilor care apartin domeniului public al mun. Tr. Magurele, insusit prin HCL 
NR.31120.04.2001 strada Sfanta Vineri are 0 lungimea de 400m si 0 latime de 7m Terenul 
aferent lucrarii este amplasat in intravilanul municipiului (pe actualele trasee ale strazilor 
existente), nefiind necesare exproprieri, demolari sau scoateri de terenuri din circuitul 
agricol sau silvic. 

2. Obiective 

Obiectivele investitiei sunt: 

- efectuarea investitiilor noi necesare lucrarilor de alimentare cu apa, care vor contribui la 
imbunatatirea protectiei mediului; 

- realizarea obligatiilor pe care Romania si le-a asumat privind epurarea apelor uzate 
transpuse in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor 
norme privind conditiile de descarcare in mediul ac;:vatic a apelor uzate, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

- asigurarea sursei corespunzatoare de apa pentru alimentarea cu apa potabila in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 458/2002 p;rivind calitatea apei potabile, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

3. 	Descrierea serviciilor ~i lucrarilor ce fac obiectul contractului de achizitie 
publica 

A) Proiectare ~i asistenta tehnica din partea proiectantului 

Interventiile propuse in cadruL DALI urmaresc inlocuirea in totalitate a retelei de apa. 
Respectarea standardelor de caLitate pe parcursul executiei lucrarilor este 

esentiala pentru atingerea obiectivelor ~i lndeplinirea rezuLtateLor acestui proiect. 

Astfel, achizi~ia serviciilor de proiectare tehnica ~i asisten~a tehnica din partea 
Proiectantului pe parcursul executiei lucrariLor este esentiaLa pentru buna impLementare 
a activitatilor proiectului, deoarece prin specializarile detinute, se va asigura autoritatii 
contractante sprijinul tehnic necesar pana la efectuarea receptiei la finalizarea lucrarilor. 

In principal, In obiectul contractu lui de achizitie publica pentru a carui atribuire au 
fost elaborate prezentele specificatii tehnice sunt incluse servicii ce se 1ncadreaza 1n 
urmatoarele coduri CPV: 

71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor; 
71356200-0- Servicii de asistenta tehnica. 

Prin urmare, 1n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
prestarea serviciiLor ce fac obiectul contractu lui de achizitie publica, va presupune In 
principal urmatoarele: 

Elaborarea proiectului tehnic cuprinzand solutiile tehnice ~i economice de 
realizare a obiectivului de investi~ii, pe baza caruia se vor executa 
lucrarile de constructii autorizate; 
Stabilirea detaliilor de executie, eLaborate 1n conditiile Legii ~i verificate 
pentru cerinteLe esentiale de caLitate 1n constructii de catre verificatori 
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de proiecte atesta\i In condi\iile legii, prin care se detaliaza proiectul 
tehnic, In vederea executarii lucrarilor de constructii autorizate; , 

Asigurarea asisten\ei tehnice de specialitate, atat pe parcursul executiei 
lucrarilor, cat ~i In perioada de garantie acordata acesteia. 

B) 	 Execu~ia lucrari lor: 

In conformitate cu documentatia de autorizare a lucrarilor de interventii pentru 
real.izarea obiectivului de investitii "Reabilitare infrastructura de apa pe strada Sfanta 
Vineri din municipiul Turnu Magurele " se vor realiza urmatoarele tipuri de lucrari : 

• este recomandat sa se 'inlocuiasca reteaua existenta cu 0 retea executata d'in 
tevi etanse de tipul celor din PEHD sudate, sau similar, care sa rezistente la 
presiunea de regim, cu un diametru care sa asigure debitul de apa necesar 
consumului din zona si transportului apei in retea; 

• se recomanda inlocuirea bransamentelor la consumatorii existenti, 20 
bransamente la casele din zona, cu tevi din materiale care sa asigure etanseitate, 
rezistenta la presiune si debitele cerute; 

• pe reteaua de apa propusa se vor prevedea 5 camine de vane, dotate cu 
armaturi noi, eficiente; 

• montarea in zona a unor hidranti exteriori, se recomanda a se monta cel 
putin un numar de 3 hidranti Dn 100. 

Cod CPV pentru descrierea obiectului de activitate pentru execu\ie este 
45232150-8 Lucrari pentru conducte de al.imentare cu apa 

4. Descrierea principalelor activita~i 


A) Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului 


Prestarea serviciilor ce fac obiectul contractu lui pentru care se elaboreaza prezentele 
specifica\ii tehnice se va concretiza In urmatoarele etape ~i activitati: 

I. Elaborarea proiectului tehnic ~i a detaliilor de execu~ie 
-/ 	Analiza DALI ~i a amplasamentului ~i identificarea dupa caz a eventualelor 

diferente sau aspecte ce pot genera modificari ale solutiei tehnice propusa 
In cadrul DALI; 

-/ 	Stabilirea solutiilor tehnice si detalierea acestora conform continutului" , 
cadru stabilit prin HG 907 / 2016 ; 

./ elaborarea documentatiei privind obtinerea autorizatiei de construire ~i a 
documentatiilor privind obtinerea unor avize ~i acorduri ce pot rezulta ca 
necesare conform autorizatiei de construire In termenele asumate prin 
propunerea tehnica ~i reconfirmate prin clauzele contractuale; 

-/ elaborarea PT ~i DDE conform continutului cadru reglementat prin Hg 907 / 
2016 ; 

./ fundamentarea modificarilor 'intervenite la nivelul documentatiei tehnico
economice fata de etapa anterioara de proiectare, respectiv faza DALI. Se 
va Intocmi un memoriu justificativ In cadrul caruia se vor prezenta pe larg 
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modificarilel diferen~ele aparute 1ntre faza de proiectare DALI ~i PT ~i se 
vor argumenta, din punct de vedere tehnic ~i dupa caz economic. Tn plus, 
se va avea 1n vederea evitarea unor erori comune aparute de regula 1n 
cadrul proiectelor tehnice, precum: suprapunerea cantita~ilor (implicit 
cuantificare financiara) pe anumite zone de interventie, necorelarea par~ii 
scrise cu partea desenata a documentatiei). Oricare dintre aspectele 
prezentate cu titlu de exemplu reprezinta motive pentru autoritatea 
contractanta de refuzare a recep~iei documenta~iei. Se recomanda ca pe 
parcursul derularii contractului, prestatorul sa semnaleze orice tip de 
modificare fata de documentatia initiala (DALI) 

II. Asigurarea asisten~ei tehnice pe parcursul derularii execu~iei lucrarilor: 
,( asigurarea asistentei tehnice necesare pe parcursul executiei lucrarilor de 

restaurare ~i consolidare; 
,( Asigurarea prezentei pe ~antier a reprezentantilor acestuia, la solicitarea 

expresa a autoritatii contractante; 
,( Participarea la 1ntalnirile de lucru privind analiza progresului lucrarilor, 

organizate de cel putin doua ori pe luna; 
,( Asigurarea asistentei de specialitate necesare pe parcursul executiei 

lucrarHor pentru solutionarea necorelarilor ce ar putea interveni 1ntre 
situatia identificata In teren ~i documentele elaborate de proiectant, In 
ceea ce prive~te cantitatile de lucrari suplimentare (Note de constatare 
privind cantitatile suplimentare de lucrari, respectiv NCS-uri ~i Note de 
constatare privind renuntarea la anumite cantitati de lucrari, respectiv NR
uri); 

,( Elaborarea de note justificative menite sa justifice fata de finantator 
modificarile intervenite Intre documenta~iile tehnice elaborate 1n diferite 
faze de proiectare a lucrarilor, respectiv DALI ~i PT; 

,( Furnizarea solutiilor tehnice necesare remedierii deficientelor ce pot 
aparea 1n executie, ca urmare a punerii In opera a solutiilor ce se regasesc 
la nivelul proiectului tehnic; 

,( Asigurarea sprij'inului tehnic necesar solu~ionarii erorilor de proiectare ce 
pot fi identificate pe parcursul executarii lucrarilor; 

,( Asigurarea sprijinului de specialitate necesar elaborarii documentelor 
tehnice menite sa contribuie la solutionarea situatiilor neprevazute ce pot 
interveni pe parcursul execu~iei lucrarilor ; 

,( Stabilirea programului de urmarire ~i control a lucrarii ~i participarea la 
fazele determinante stabilite In program precum ~i la fiecare etapa 
principal a executiei In conformitate cu solicitarile autorita~ii 

contractante. 
,( 	 participarea la receptia lucrarilor pe etape, respectiv la terminarea 

acestora ~i la cea finala ~i lntocmirea referatului de prezentare. 

B) 	 EXECUTIA LUCRARILOR 
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Lucrarile ce vor fi executate vor ~ine seama intocmai de solu~ia tehnica propusa ~i 
aprobata. in principal lucrarile ce vor fi executate sunt prezentate in cadrul 
documentatiei de autorizare a lucrarilor de interventii. 

Neconformita~ile aferente documentatiei tehnice constatate in perioada de 
elaborare a ofertei se vor comunica beneficiarului inainte de data limita de depunere a 
ofertelor. 

Neinformarea autorita~ii contractante in perioada mai sus mentionata asupra 
eventualelor neconformitati din documentatia tehnica, va conduce la lnsu~irea integrala 
de catre ofertant a solutiilor din cadrul acesteia. 

5. 	Obliga~ii1e ~i raspunderea proiectantului 

Cadrul normativ general: 
• 	 HG 907/2016 privind aprobarea con~inutului-cadru al documenta~iei tehnico

economice aferente investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de 
interventii 

• 	 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile ~i modificarile 
ulterioare; 

• 	 Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile ~i modificarile ulterioare; 
• 	 Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
construc~ii ; 

• 	 HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare ~i expertizare tehnica de 
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor ~i a constructiilor; 

• 	 HG nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recePtie a 
lucrarilor de constructii si instala~ii aferente acestora; 

• 	 Ordinului M.L.P.T.L. nr. 77712003 pentru aprobarea reglementarii tehnice 
"indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a speciali~tilor cu activitate 
in construqii"; 

• 	 Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea )ndrumator privind 
aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare ~i expertizare tehnica de 
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor ~i a constructiilor, cu modificarle ~i 
completarile ulterioare"; 

• 	 H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in 
construqii, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

• 	 Reglementarile tehnice specifice domeniului A4, B2 ,D ~i standardele 
corespunzatoare, incluse ca referin~e in corpul reglementarilor tehnice in vigoare 
la data efectuarii Raportului tehnic; 

• 	 Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul, cu modificarile 
~i completariLe ulterioare 

• 	 Legea nr. 184/2001 privind organizarea ~i exercitarea profesiei de arhitect; 
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• 	 Obligatii ~i raspunderi specifice Proiectantului 
In conformitate cu prevederile LegaLe in domeniu, ProiectantuLui (Prestatorului) ii revin 
urmatoarele categorii de obligatii: 

./ Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei; 

./ Elaborarea proiectuLui tehnic ~i a detaLiilor de executie, cu respect area 
reglementarilor tehnice incidente, astfeL incat in executie sa se asigure un niveL 
de calitate corespunzator pentru lucrare; 

./ prezentarea proiectuLui elaborat in fata speciali~tilor verificatori de proiecte 
atestati, precum ~i solution area neconformitatilor ~i neconcordantelor semnalate; 

./ elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia 
lucrarilor, exploatarea, intretinerea ~i reparatiile; 

./ 	stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile 
aferente cerintelor ~i participarea pe ~antier la verificarile de calitate legate de 
acestea; 

./ stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina 

proiectantului, precum ~i urmarirea aplicarii pe ~antier a solutiHor adoptate; 


./ participarea la intocmirea eartii tehnice a constructiei ~i la receptia lucrarilor 

executate; 

./ asigurarea asistentei tehnice pe perioada executiei lucrarilor; 

./ asigurarea participarii proiectantului coordonator ~i, dupa caz, a proiectantilor pe 
specialitati la toate fazeLe de executie a lucrarilor, precum ~i la receptia la 
terminarea lucrarilor. 

• 	 Obligatii ~i raspunderi specifice Executantului Lucrarilor 

OfertantuL are obligatia sa respecte toate prevederile legale in vigoare care tin de 
executarea contractuLui. 

Ofertantul are obligatia sa participe la toate fazele determinante, precum ~i la 
receptia lucrarilor executate. 

Executantul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor ~i 
metodelor utilizate in prestarea activitatii, cat ~i de calificarea personaluLui propriu 
folosit pe toata durata contractului. 

Ofertantul va trebui sa dispuna de personaLul tehnic de specialitate pentru 
asigurarea unui nivel corespunzator de calitate al lucrarilor. 

Odata cu propunerea financiara, se va prezenta si lista cu resposabiluL tehnic cu 
executia, responsabilul tehnic cu calitatea si seful de santier. 

In cazul inlocuirii unor persoane in timpul derularii contractului, managerul de 
proiect va veri fica indeplinirea conditiilor solicitate ~i apoi va transmite contractoruLui 
solicitarea de inlocuire. 
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lnainte de Inceperea lucdirilor executantul lucrarilor va efectua instructajul privind 
protec~ia muncii pentru lntreg personalul care va avea acces pe ~antier, In conformitate 
cu prevederile legale In vigoare 

Tn vederea recep~ionarii lucrarilor, masuratorile se vor face de catre executant 
Impreuna cu dirigintele de ~antier si cu reprezentantul beneficiarului, iar In caz de litigiu 
se va face apel la proiectant. 

Proiectantul I~i rezerva dreptul de a face masuratori de verificare pe parcursul 
execu~iei lucrarilor. 

Principalele obligatii ce revin constructorilor, conform prevederilor legii nr. 10/1995 
privind calitatea In constructii, cu modificarile Si completarile ulterioare 

Executantullucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale: 
a) sesizarea investitorilor asupra neconformita~ilor ~i neconcordan~elor constatate In 
proiecte, In vederea solutionarii; 
b) lnceperea executiei lucrarilor numai la construqii autorizate In conditiile legii ~i 

numai pe baza ~i In conformitate cu proiecte verificate de speciali~ti atestati; 
c) asigurarea nivelului de calitate conceput ~i realizat prin personal propriu, cu 
responsabili tehnici cu execu~ia atestati; 
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse In faze 
determinante ale executiei ~i asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, In 
scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor; 
e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor ~i a neconcordantelor aparute In fazele 
de execu~ie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 
f) utilizarea In executia lucrarilor numai a produselor ~i a procedeelor prevazute In 
project, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea 
cerin~elor esentiale, precum ~i gestionarea probelor-martor; Inlocuirea produselor ~i a 
procedeelor prevazute In proiect cu altele care Indeplinesc conditiile precizate ~i numai 

. pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului; 
g) respectarea proiectelor ~i a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de 
calitate corespunzator cerintelor esentiale; 
h) sesizarea, In termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat In constructii, lucdlri publice, 
urbanism ~i amenajarea teritoriului In cazul producerii unor accidente tehnice In timpul 
executiei lucrarilor; 
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de 
calitate ~i pentru care a predat investitorului documentele necesare Intocmirii cartii 
tehnice a constructiei; 
j) aducerea la Indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de 
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii; 
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute d'in vina sa, atat In 
perioada de executie" cat ~i In perioada de garantie stabilita potrivit legii; 
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei 
lucrarilor; 
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m) stabilirea dispunderilor tuturor participantilor la procesul de produc~ie - factori de 
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de 
asigurare a calitatii adoptat ~i cu prevederile legale in vigoare. 

Reguli legate de emiterea situa~iilor de lucrari: 

Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de certificatele de cali tate, garantie, 
conformitate, buletine de analiza in laborator, buletine de incercari, etc. 

6. 	Cerinte privind executarea contractu lui 

Reprezinta aspecte specifice aferente executarii contractului al carui obiect a fost 
definit in conformitate cu prezentele specificatii tehnice urmatoarele: 

• 	 'inceperea prestarii serviciilor ~i allucrarilor are la baza ordinul emis de catre 
autoritatea contractanta ulterior semnarii contractului de achizi~ie publica; 

• 	 modalitatea de prestare a serviciilor presupune predarea documenta~iilor 
tehnico-economice intocmite de Prestator, respectiv PT ~i DDE in 3 (trei) 
exemplare pe suport de hartie purtand semnaturile ~i ~tampilele necesare in 
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, precum ~i in 2 (doua) 
exemplare stocate pe suport electronic (CD/DVD); deasemenea purtand 
stampilele si semnaturile necesare; 
de asemenea, furnizarea asisten~ei tehnice pe parcursul execu~iei lucrarilor se 
va concretiza in elaborarea de rapoarte lunare de activitate prin care se vor 
detalia activita~ile realizate, precum ~i, dupa caz, solutiile ~i masurile indicate 
de proiectant pentru fundamentarea tehnica ~i economica a anumitor decizii 
de modificare. 

• 	 obligativitatea respectarii normativelor tehnice, regtementarilor ~i 

standardelor calitative ~i de cost aplicabile este necesara pentru indeplinirea 
corespunzatoare a obiectului contractului ~i atingerea rezultatelor propuse 
prin project. 

• 	 efectuarea platilor se va face in tran~e corespunzatoare defalcarii financiare 
a pre~ului prezentate la nivelul ofertei declarate ca~tigatoare, acestea fiind 
corespunzatoare cu etapele de prestare descrise in cadrul propunerii tehnice 
elaborate de presta tor , la momentul ofertarii. 

• 	 inlocuirea subcontractantilor pe parcursul executarii contractului, in cazul 
nominalizarii acestora la momentul ofertarii de catre operatorul economic 
declarat ca~tigator se va face cu respectarea prevederilor art. 219 din legea 
nr. 9812016 privind achizitiile publice, precum ~i a celor ale art. 151 ~i 

urmatoarele din HG nr. 395/2016, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
• 	 Plata directa catre subcontractant se va efectua, dupa caz, cu respectarea 

prevederilor art. 218 din Legea nr. 9812016. 
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• 	 Raspunderea proiectantului pentru erorile de proiectare- se va angaja In 
conditiile prevazute de lege. 

• 	 Situa~iile de lucrari se vor preda conform mentiunilor din prezentul caiet de 
sarcini lntr-un numar de 3 exemplare origin ale, la care se vor ata~a extrasele 
din cartea tehnica a constructiei In copie conforma cu originalul (certificatele 
de calitate, garantie, conformitate, buletine de analiza in laborator, buletine 
de lncercari, etc), aferenta fiecarei faze incluse In situatia de lucrari. in cazul 
In care 0 anumita situatie de lucrari cuprinde ~i elemente puse In opera urmare 
unor dispozitii de ~antier, acestea din urma lmpreuna cu documentele 
justificative inclusiv memoriul justificativ lntocmit de catre proiectant vor 
lnsoti situatia de lucrari respectiva. 

7. 	Alte informa~ii 

in conformitate cu prevederile legale aplicabile, operatorii economici interesati de 
participarea la procedura de atribuire organizata pentru atribuirea contractu lui de 
proiectare ~i executie pot solicita clarificari autoritatii contractante lnauntrul 
termenelor prevazute prin anuntul de participare. 

8. 	Drepturi de proprietate intelectuala 

• 	 in relatia dintre parti, proiectantul l~i va pastra dreptul de autor ?i alte drepturi 
de proprietate intelectuala asupra documentelor elaborate In faza de proiectare. 

• 	 Prin semnarea prezentului contract, proiectantul acorda achizitorului licenta 
permanenta, transferabila, neexclusiva ?i scutita de taxa de redeventa, pentru a 
copia, folosi ?i transmite documentele elaborate In exec uta rea prezentului 
contract, inclusiv efectuarea ?i folosirea modificarilor acestora. 

• 	 Prin semnarea prezentului contract proiectantul 1ntelege sa transmita 
achizitorului dreptul de a utiliza documentatiile realizate In temeiul prezentului 
contract In relatii cu tertii, 1n vederea actualizarii sau readaptarii documentatiilor 
daca se constata schimbari fata de conditiile initiale din timpul proiectarii. 

Sef serviciu Intocmit, 


Ing. :::raeta ing. Mind~Virgii 
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