
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
JUDETUL VASLUI APROB, 

Conducător Autoritate Contractantă 
PREŞEDINTE, 

Dumitru Buzatu 

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziţia de servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru investiţia „Staţii de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în Judeţul Vaslui" 

Coduri CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize ; 

1. INTRODUCERE 
Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă 

într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol trebuie 
interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că 
aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte 
integrantă a acelui capitol şi implicit a Documentaţiei de atribuire. 
Ofertanţii trebuie să răspundă integral cerinţelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini şi 
fără a limita funcţionalităţile ofertate. 

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai 
ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de 
Sarcini. 

În cadrul acestui document, pentru uşurinţa exprimării vor fi folosiţi termenii de 
Prestator şi Contractant care vor avea acelaşi înţeles. 

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIŢII DE SERVICII
2.1. Informa ii des re Autoritatea Contractantă
Nr. ' Informa ie 

1 

3 

4 

Autoritate 
Contractantă: 
denumire, adresa, 
a ina web 

Misiune 

Sectorul de activitate 
Activitate principală/ 
atribuţia principală 

Detaliere i 
Judeţul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui , str. Ştefan î 
cel Mare nr. 79, cod 730168, municipiul Vaslui, judeţul 
Vaslui, tel-0235-361089, fax- 0235-361090, email: 
consiliu@c·vs.eu, htt : / /www.c·vs.eu 
Consiliul Judetean Vaslui are misiunea de a coordonai 
activitatea consiliilor locale, in vederea realizării serviciilor I 
publice de interes judeţean, care să asigure: 
- îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor;
- dezvoltarea economico socială a judeţului;
- estionarea i valorizarea atrimoniului ·ude ean. � Servicii de administra ie publică locală. I-organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al ,
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de j 

I interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

1

, 

autonome de interes judeţean; 
- dezvoltarea economico-socială a judeţului;
- estionarea atrimoniului ·ude ului; __ J 



















. După semnarea procesului - verbal de recepţie de ambele părţi, fără obiecţiuni, 
Prestatorul va transmite la sediul Beneficiarului factura pentru serviciile prestate şi 
recepţionate după fiecare tranşă, astfel: 

a. tranşa I - după recepţia serviciilor din etapele I şi a li-a
b. tranşa a li-a - după recepţia serviciilor din etapa a III-a
Pentru serviciile prestate in etapa a III-a, după semnarea contractului de finantare

Prestatorul va intocmi un raport cu privire la activitatea desfaşurată, care va sta la baza 
recepţiei acestei etape. 

Plata serviciilor se va desfăşura în 2 tranşe, în termen de 30 de zile de la data de 
înregistrarea la Beneficiar a facturii emise de către Prestator, detaliată conform ofertei 
financiare. 
Notă: 

Nu se acordă plăţi în avans înainte de data predării documentaţiilor. 
Plata se va face în lei, pe bază de facturi, cu ordin de plata. 

10. EGALITATEA DE SANSE St DE GEN; NEDISCRIMINAREA
Ofertanţii au obligaţia de a indica în cadrul ofertei tehnice faptul că la elaborarea 

acesteia au ţinut cont de asigurarea şi promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între 
angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin 
introducerea de măsuri şi dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de 
sex, apartenenţa la grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilităţi etc. Obligaţiile privind 
egalitatea de şanse, de gen şi nediscriminarea vor fi asumate ca obligaţie contractuală. De 
asemenea, ofertanţii vor prezenta în cadrul ofertei tehnice o declaraţie privind modul în care 
respectă şi încurajează accesul persoanelor dezavantajate la locurile de muncă nou create. 

11. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI
Ofertanţii sunt îndreptăţiţi să facă investigaţii suplimentare pentru determinarea 

situaţiei din teren. Se recomandă operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a 
evalua pe proprie răspundere şi cheltuială datele necesare pentru elaborarea ofertei. 
Operatorii economici sunt obligaţi să înştiinţeze în prealabil autoritatea contractantă cu 
privire la intenţia de a vizita amplasamentul. 

În tot cuprinsul prezentului caiet de sarcini, toate referirile la actele normative, 
reglementările, etc, aplicabile, vor . fi citite ca fiind cu « modificările şi completările 
ulterioare ». 

În tot cuprinsul documentaţiei de atribuire, orice referire la origine, sursă, producţie, 
un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de 
fabricaţie, norme, standarde, certificare etc., vor fi considerate ca fiind însoţite de 
mentiunea „sau echivalent'' . 

. 

�-----·-----.-------�----,------,

Numele şi prenumele funcţia 

Avizat - Agafiţei Emilian Director Executiv DDC 
----------

Verificat - Vasiliu Cristina Şef Serviciu 

lntocmit - Rotaru Ramona Consilier 
·-----·-'-----------
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