
 

Nr. 1004/ 19.05.2021 

 
ERATĂ CAIET DE SARCINI  

 
aferent ANUNŢULUI DE PUBLICITATE publicat în SEAP cu nr. ADV1213120/12.05.2021 

privind achiziţia publică referitoare la  
Servicii de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru obiectivul „Înlocuire învelitoare  

şi astereala, reparaţii şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări interioare PSI  
Corp C1 şi Corp C6, și execuţie instalaţie paratrăsnet, la sediul SPA "Vespasian Lungu" - 

str. Mărăşeşti nr. 1, Brăila 
 
1. Denumirea autorităţii contractante şi date de contact:  
Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu”, strada Mărăşeşti nr. 1, Brăila, cod fiscal 
5217567, telefon: 0239/612104, e-mail: vespasianlungu@yahoo.com 
 
2. Adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de achiziţie: 
www.elicitatie.ro, rubrica Publicitate-Anunturi; www.vespasianlungu.ro, rubrica „Comunicate – 
Comunicate 2021”. 
 
3. Denumire contract: Servicii de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru obiectivul 
„Înlocuire învelitoare şi astereala, reparaţii şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări 
interioare PSI Corp C1 şi Corp C6, și execuţie instalaţie paratrăsnet, la sediul SPA "Vespasian 
Lungu" - str. Mărăşeşti nr. 1, Brăila.  
Cod CPV: 71242000-6 – Pregătire de proiecte şi proiectare, estimarea costurilor 
Tip contract: Contract de achiziţie publică de servicii  
Descriere contract: Achiziţie de Servicii de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru 
obiectivul de investiții „Înlocuire învelitoare şi astereala, reparaţii şarpantă, construire trapă 
desfumare, amenajări interioare PSI Corp C1 şi Corp C6, și execuţie instalaţie paratrăsnet, la 
sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Vespasian Lungu din strada Mărăşeşti nr. 1, Brăila”, în 
conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini şi anexele ataşate acestuia. 
 

MODIFICARE 
Locul textului  

ce urmeaza a fi modificat 
In loc de: A se citi: 

Caiet de sarcini 
Art. 13 

a) documentaţia se va preda în 
termenul stabilit prin graficul de 
prestare a serviciilor, iniţial într-un 
exemplar original şi un exemplar în 
format electronic (CD/DVD/USB 
flash drive), în vederea verificării 
acestora de către reprezentanţii 
Autorităţii contractante (conform 
HG nr. 925/1995 actualizată şi Legii 
nr. 10/1995 actualizată); eventualele 
corecţii indicate de către 

a) documentaţia se va preda în 
termenul stabilit prin graficul de 
prestare a serviciilor, iniţial într-un 
exemplar original şi un exemplar în 
format electronic (CD/DVD/USB 
flash drive), în vederea verificării 
acestora de către reprezentanţii 
Autorităţii contractante (conform HG 
nr. 925/1995 actualizată şi Legii nr. 
10/1995 actualizată); eventualele 
corecţii indicate de către verificatorul 



Locul textului  
ce urmeaza a fi modificat 

In loc de: A se citi: 

verificatorul tehnic din partea 
Autorităţii contractante vor fi 
efectuate de către Proiectant şi se 
vor realiza fără costuri 
suplimentare, în cel mai scurt timp 
posibil, dar nu mai mult de 3 zile; 

tehnic din partea Autorităţii 
contractante vor fi efectuate de către 
Proiectant şi se vor realiza fără 
costuri suplimentare, în cel mai scurt 
timp posibil, dar nu mai mult de 5 
zile lucrătoare; 

Caiet de sarcini 
Art. 13 

d) recepţia cantitativă se realizează 
la sediul Autorităţii contractante, 
unde, după verificarea 
documentaţiilor, se va încheia un 
proces verbal de predare-primire; în 
cazul în care, în urma recepţiei 
cantitative, se constată deficienţe 
sau neclarităţi în cadrul 
documentaţiei predate, Proiectantul 
are obligaţia de a rectifica în cel mai 
scurt timp posibil, dar nu mai mult 
de 3 zile, aceste deficienţe, fără 
costuri suplimentare faţă de 
valoarea ofertată a contractului; 

d) recepţia cantitativă se realizează la 
sediul Autorităţii contractante, unde, 
după verificarea documentaţiilor, se 
va încheia un proces verbal de 
predare-primire; în cazul în care, în 
urma recepţiei cantitative, se constată 
deficienţe sau neclarităţi în cadrul 
documentaţiei predate, Proiectantul 
are obligaţia de a rectifica în cel mai 
scurt timp posibil, dar nu mai mult de 
5 zile lucrătoare, aceste deficienţe, 
fără costuri suplimentare faţă de 
valoarea ofertată a contractului; 

 


