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Nr. înregistrare Contractant 
343/22.03.2022

Nr. înregistrare Achizitor

ACT ADIŢIONAL NR. 1
la contractul privind achiziţia publică de Servicii de proiectare şi servicH coneie pentro obiectivul de investiţii 

Sistem de colectare selectivi a deşeurilor la nivelul Sectorului 1 
nr. CAP0S/21.0S.2021

în temeiul art 221. lit. a) din Ugea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. în confoimitate cu ait. 7.4 din Contract, 
ţinând seama de prevederile cap. 8.1.5 din caietul de sarcini, părţile Contractului, respectiv;
Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1, 
sediul: Str. Mureş, nr. 18-24. sector 1. Bucureşti
tel/fax: 0372.577.170/0372.577.172 
CUI 41640678
e-mail: secretariat@mediuseclorull.ro
conc R023TREZ24A740501710130X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului Bucure^, 
reprezentată legal prin doamna Mădălina Veronica HAIDEMAK, având funcţia de Director General. în calitate de şi 
denumită în continuare ,.Achizitor'VMAuloritate contractantă”, pe de o parte 
9»
VOLFTECH ENG SRI^
Sediul: Municipiul Oradea, strada Sovat nr. 7 A. bloc PB23, Etaj 1, Ap. 4, judeţul Bihor, 
telefon: 0744.796.707.
nuTăide Î^^Îil]^eCh'r0’ J5/2638/2007. EUID: ROONRC.J05/2638/2007. 

cod de înregistrare fiscală RO22602228. . ...

altă parte. _. - .
au convenit încheierea prezentului act adiţional la Contract, asttel.
1. SUPLIMENTAREA ACTIVITĂŢILOR CONTRACTULUI
(1) Activităţile prevăzute la art 3. alin. (2) din Contract se suplimentează cu următoarele trei activităţi:
(a) Elaborare Memoriu DSP în vederea obţinerii punctului de vedere aferent platformelor supraterane de colecmre 

deşeuri
(bj Revizuirea studiului de fezabilitate
(c) Elaborarea proiectului-tip pentru platforme supraterane de cole^ ^licitarea unui serviciu de
(2) Elaborare Memoriu DSP reprezintă elaborare documenta^ or ne Jrdinul MSS nr io30/2009 privind
asistent de specialitate de sănătate publică, regiza in ^e.lu . ^pţagaje amenajare, construire şi pentru 
aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pen ru p sănătate a populaţiei şi se materializează prin
funcţionarea obiectivelor ce desSşoară activităţi cu nsc Pent™f^,f J”<iPs!S"tate de sănătate publică, 
emiterea de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a urioi notifi^ ^ a platformelor supraterane -
(3) Revizuirea studiului <te fezabilitate implică introducerea detsolutio si ca urm^ a evoluţiei preţurilor în
precum şi actualizarea valorilor de investipe ca umarea ^ 907/2OI6 privind etapele de elaborare şi

obi.civeWproi.c».» d. invesd.d di„

pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate.■*%'T** ——   -

REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR SUPLIMENTARE2. Kt,Z.UL. 1 n ‘ ‘ • ................. ............... . I„ 1 C.nt(1) condici., d. . livrabilelor »e „zrd^ din ceie rrei ecdvMP .npHraonrara pnr.tbru» i. -

« ?enr
de sarcini); rv . ,
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(b) Revizuirea studiului de fezabilitate are ca rezultai documentaţia tehnico-economică faza studiu de fezabilitate, 
revizuită; aceasta se predă în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini pentru documentaţiile tehnico-economicc (cap. 
8.2.1 (1) din caietul de sarcini);
(c) Elaborarea proiectului-tip pentru platforme suprateiane de colectare a deşeurilor arc ca rezultat documentaţia 
tehnico-economică faza proiect-tip; aceasta se predă în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini pentru documentapiie 
tchnieo-economice (cap. 8.2.1 (1) din caietul de sarcini).
(2) Se completează art. 9.1, alin. (1) din Contract cu termenele de predare a livrabilelor care rezultă din cele trei 
activităţi suplimentare prevăzute la art 1, astfel:

Documentaţia
Termen de predare a documentaţiilor in scopul
verificării si acceptării

Elaborare Memoriu DSP
5 zile lucrătoare de la data semnării acestui act adiţonal
de către arabele năiţ • ------------

Revizuirea studiului de fezabilitate
15 zile lucrătoare de la data primirii notificării finale de 
asistentă de snccialitate de sănătate publică

Elaborarea proiectului-tip pentru platforme supraterane de 
colectare a deşeurilor

25 de zile lucrătoare de la primirea notificării autorităţi
contractante privind aprobarea studiului de fezabilitate 
revizuit

3. DIMINUAREA CANTITĂŢILOR AFERENTE UNOR ACTIVITĂŢI EXISTENTE ÎN CONTRACT
(1) Cantitatea corespunzătoare activităţii de întocmire a documentaţiilor cadastrale, prevăzută la art. 3. alin. (2), îit
c) din Contract se diminuează cu 72 de documentaţii, devenind astfel 1901 de documentapi. . . .
(2) Cantitatea corespunzătoare activităţi de întocmire a documentaţilor necesare obţnen. c^fiwtuhii de 
urbanism, prevăzută la art. 3, alin. (2), lit d) din Contract se diminuează cu 72 de documentaţi, devenind astfel 1901 de

(^"'Stitetea corespunzătoare activităţi dc întocmire a documentaţilor ncce^ °bf "S uln'rdin 
Llicitate orin certificată de urbanism si prin dispoziţile actelor normative aplicabile, prevăzută la art. 3. alin, (2), lit e) 
SeS -S.6585. d= devenind „tfel 23 087,3419 de doen^fp,.

4. MODIFICAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
(1) Drept urmare aupUmoitJrii aetivitipior Conţinutul, potrivit att. 1 dn
Contractulă. prevăzută la art. 4. alin. (1) din Contract, se suplimentează cu 62 722.00 lei fără TVA (/4 oiv.l0 ic.

Activităţi suplimentare Cantitate UM
Preţ unitar 

(Iei fără 
TVA)

Valoare
(iei'fără
TVA)

TVA Valoare cn 
TVA

Elaborare Memoriu DSP l Nr. de
Hnmimentatii

1 185,73 1 185,73 225,29 1 411,02

Revizuirea studiului de 1 Nr. de
documentaţii 21 255,58 21 255,58 4 038,56 25 294,14

tezabUitate
Elaborarea proiectului-tip 
pentru platforme supraterane
Hi» rrtifjrtflrc f\ Hrisftiinlor

Nr. de
documentaţi

40 280,69 40 280,69 7 653,33 47 934,02

TOTAL
62 722.00 11917,18 74 639.18

z tvA (74 639,.81^ Cu

TVA) potrivit tabelului de mai jos:

Activităţfle care fac 
obiectul contractului

întocmirea 
documentaţilor 
cadastrale

Cantitate

-72

UM

Nr. de 
documentaţi

Preţ unitar 
(lei fără 
TVA)

212.17

Valoare 
(lei filă 
TVA)

-15 276,24

TVA 19% 
Oei)

.2 902,48

Valoare en
TVA 
Get)

-18 178,72
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Activităţile care fac 
obiectul contractului Cantitate UM

Preţ unitar 
(lei fără 
TVAI

Valoare 
(lei firă 
TVAI

TVA 19%
(lei)

Valoare cu 
TVA
(Uri)

Întocmirea
documentaţiilor necesare 
obţinerii certificatului de
iii4^QntCTrt

-72 Nr. de
documentaţii 318,61 -22 939,92 -4 358,58 -27 298,50

Întocmirea
documentaţiilor necesare 
obţinerii avizelor şi 
acordurilor solicitate 
prin certificatul de 
urbanism şi prin 
dispoziţiile actelor 
normative aplicabile 
(72 amplas x 12

-588,6581 Nr. avize 41,63 -24 505,84 -4 656,11 ■29 161,95

TOTAL -62 722.00 -11 917,18 -74 639,18

(3) Ţinând seama de prevederile alin. (I) şi (2), valoarea iniţiala a Contractului, prevăzută la art. 4, alin. (1) din 
Contract, nu se modifică.
5. DISPOZIŢII FINALE
Celelalte clauze ale Contractului rămân neschimbate.

ACHIZITOR

DIRECŢIA DE UTILITĂŢI PUBLI 
PROTECŢIA MEDIUL"' 

DIRECTOR GE
Mădălina ome

IZARE şi

rONTRACTANT.

VOLFTECH SRL 

Administrator, 

D ONOMIC 
ConsUier'Supeiioiy,
Ofelia BRUT/

SERVICIUL DEZVOLTARE NICE 
pŞef Serviciu 

Diana Beafirice PAULIUC

SERVICIUL JURIDIC,
AVIZARE ACTE şi ARHIVĂ 

Jurist,
AndrqflÂRLEA

SERVICIUL MANAGEMENT 
ACHIZIŢII PUBLICE 

Şef Serviciu,
Diana Beatrice PAULIUC
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