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Act adiţional la contractul de achiziţie publică de servicii
Servicii de proiectare şi servicii conexe pentru obiectivul de investiţii „Sistem de
colectare selectivă a deşeurilor la nivelul Sectorului l "
CPV: 71245000-7 - Planuri de aprobare, schiţe de lucru şi specificaţii 

71311100-2 - Servicii de asistenţă în domeniul lucrărilor publice
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Nr. înregistrare Achizitor 
CAP 25/02.05.2022

Nr. înregistrare Contractant

ACT ADIŢIONAL NR. 2
Ia contractul privind achiziţia publică de Servicii de proiectare şi servicii conexe pentru obiectivul de investiţii 

Sistem de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul Sectorului 1 
nr. CAP05/21.05.2021

în temeiul art. 221, lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în conformitate cu art. 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@mediusectorull.ro
cont: R023TREZ24A740501710130X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,
reprezentată legal prin doamna Mădălina Veronica HAIDEMAK, având funcţia de Director General, în calitate de şi 
denumită în continuare „Achizitor”/„Autoritate contractantă”, pe de o parte
şi
VOLFTECH ENG SRL,
Sediul: Municipiul Oradea, strada Sovat nr. 7A, bloc PB23, Etaj 1, Ap. 4, judeţul Bihor,
telefon: 0744.796.707, 
e-mail: office@volftech.ro,
număr de înmatriculare J5/2638/2007, EUID: ROONRC.J05/2638/2007,
cod de înregistrare fiscală RO22602228,
cont IBAN nr. R064 TREZ 0765 069X XXOl 8107, deschis la Trezoreria Oradea
reprezentată prin domnul Mihai LUPÂU, administrator, în calitate de şi denumită în continuare „Contractanf’, pe de 
altă parte,
au convenit încheierea prezentului act adiţional la Contract, astfel:

1. MODIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CONTRACTULUI
(1) Ţinând seama de art: 1 din actul adiţional nr. 1, activităţile prevăzute la art. 3, alin. (2) din Contract se 
suplimentează cu următoarea activitate: Revizuirea nr. 2 a studiului de fezabilitate.
(2) Revizuirea nr. 2 a studiului de fezabilitate implică înlocuirea totală a soluţiei cu platforrne subterane cu o soluţie 
de platforme supraterane, dimensionarea punctelor de colectare pentru precolectarea a 5 fracţii de deşeuri, precum şi 
stabilirea valorii de investiţie în funcţie de preţurile actuale existente în piaţă. Conţinutul documentaţiei va respecta 
prevederile aplicabile ale HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completanle 
ulterioare.
(3) Ţinând seama de art. 1 din actul adiţional nr. 1, activităţile prevăzute la art. 3, alin. (2) dm Contract se reduc cu 
următoarele activităţi:

(a) întocmirea documentaţiilor cadastrale
(b) întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii certificatului de urbanism
(c) întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism şi 
prin dispoziţiile actelor normative aplicabile
(d) Elaborare Memoriu DSP
(e) Elaborarea proiectului-tip pentru platforme supraterane de colectare a deşeurilor

2. REZULTATELE ACTIVITĂŢII SUPLIMENTARE
(1) Revizuirea nr. 2 a studiului de fezabilitate are ca rezultat documentaţia ţehnico-economică faza studiu de 
fezabilitate, revizuită; aceasta se predă în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini pentru documentaţiile tehnico-
economice (cap. 8.2.1 (1) din caietul de sarcini); _
(2) Termenul de predare a livrabilelor prevăzute la alin. (1) este de 5 zile lucrătoare de la data semnam prezen u ui 
act adiţional.

Pagina 1

mailto:secretariat@mediusectorull.ro
mailto:office@volftech.ro


MUNICIIMUl RUCURI'Ş11
jcoxsiliui KK AI ^
’ SECTOR I
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3. MODIFICAREA CANTITĂŢILOR ACTIVITĂŢILOR CONTRACTULUI

art. 1 din acest act adiţional, cantităţile activităţilor din contract se modifică astfel:

Activităţile care fac obiectul 
contractului UM Cantitate

iniţială
Variaţia 
cantităţilor 
cf AAl

Variaţia 
cantităţilor 
cf AA2

Cantităţile 
contractului 

cf AA2

1. Modificarea proiectului-tip Nr. de
documentaţii 1 1

2. întocmirea documentaţiilor 
topografice (planuri de 
amplasament, studii topografice)

Nr. de
documentaţii 1973 1973

3. întocmirea documentaţiilor 
cadastrale

Nr. de
documentaţii 1973 -72 -1901 0

4. întocmirea documentaţiilor ■ 
necesare obţinerii certificatului de 
urbanism

Nr. de
documentaţii 1973 -72 -1901 0

5. întocmirea documentaţiilor 
necesare obţinerii avizelor şi 
acordurilor solicitate prin 
certificatul de urbanism şi prin 
dispoziţiile actelor normative 
aplicabile

Nr. de
documentaţii
(avize)

23676 -588,6581 -23087,3419 0

6. Realizarea studiului 
geotehnic

Nr. de
documentaţii 1973 1973

7. întocmirea documentaţiilor 
tehnico-economice faza PAC 
(DTAC) + POE (DTOE), din 
care;

Nr. de
documentaţii 1973 1973

7a) întocmirea documentaţiilor
tehnico-economice faza PAC 
(DTAC)

Nr. de
documentaţii 1973 1973

7b) întocmirea documentaţiilor
tehnico-economice faza POE 
(DTOE)

Nr. de
documentaţii 1973 1973

8. întocmirea documentaţiilor 
tehnico-economice faza PAD 
(DTAD)

Nr. de
documentaţii 828 828

9. întocmirea documentaţiilor 
tehnico-economice faza PT

Nr. de
documentaţii 1973 1973

10. Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe durata execuţiei 
lucrărilor şi până la recepţia finală

Nr de
amplasamente 1973 1973

11. Elaborare Memoriu DSP
Nr. de

documentaţii 0 1 -1 0

12. Revizuirea studiului de 
fezabilitate

Nr. de
documentaţii 0 1 1

13. Elaborarea proiectului-tip 
pentru platforme supraterane de 
colectare a deşeurilor

Nr. de
documentaţii 0 1 -1 0

14. Revizuirea nr. 2 a studiului de 
fezabilitate

Nr. de
documentaţii 0 1 1

4. MODIFICAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
(1) Urmare modificării activităţilor Contractului, potrivit art. 1 şi art. 3 din acest act adiţional valoarea 
Contractului, se diminuează cu 2 001 176,19 lei fără TVA (2 381 399,67 lei cu TVA), potrivit tabelului de mai jos, 
devenind 4 390 196,23 lei fără TVA (5 224 333,51 lei eu TVA).
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Activităţile care fac 
obiectul contractului Cantitate UM

Preţ unitar 
(lei fără 
TVA)

Valoare 
(lei fără TVA) TVA Valoare cu 

TVA

3. întocmirea 
documentaţiilor 
cadastrale

-1901 Nr. de
documentaţii 212,17 -403 335,17 -76 633,68 -479 968,85

4. întocmirea 
documentaţiilor necesare 
obţinerii certificatului de 
urbanism

-1901 Nr. de
documentaţii 318,61 -605 677,61 -115 078,75 -720 756,36

6. întocmirea 
documentaţiilor necesare 
obţinerii avizelor şi 
acordurilor solicitate prin 
certificatul de urbanism 
şi prin dispoziţiile actelor 
normative aplicabile

-23087,3419
Nr. de
documentaţii
(avize)

41,63 -961 126,04 -182 613,95 -1 143 739,99

11. Elaborare Memoriu 
DSP -1 Nr. de

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

13. Elaborarea 
proiectului-tip pentru 
platforme supraterane de 
colectare a deşeurilor

-1 Nr. de
documentaţii 40 280,69 -40 280,69 -7 653,33 -47 934,02

14. Revizuirea nr. 2 a 
studiului de fezabilitate 1 Nr. de

documentaţii 10 429,05 10 429,05 1 981,52 12 410,57

TOTAL -2 001 176,19 -380 223,48 -2 381 399,67 r

5. MODIFICAREA GARANŢIEI DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
Având în vedere modifiearea preţului eontractului prevăzută la art. 4 din prezentul aet adiţional, garanţia de bună 
exeeuţie a contractului se diminuează cu 140 082,33 lei, devenind 307 313,74 lei.

6. DISPOZIŢII FINALE
Celelalte clauze ale Contractului rămân neschimbate.

ACHIZITOR CONTRACTANT,

DIRECŢIA DE UTILITĂŢI PUBLICE,-SALUBRIZARE şi 
PROTECŢIA MEDIUŢLI SECŢ^R 1 

DIRECTOR
Mădălina,

DIRECŢIA MANAGEME 
ECONOMIC 

Consilier Superior,
Ofelia BRUTAR

•f:> A.y
O

ÎIUI.RVICIt'L JURIDIC, 
AVIZARE ACTE şi ARHIVĂ 

Jurist,
Andrei ŢŢRLEA

CH SR&
■strat

SERVICIUL MANAGEMENT ACHIZIŢII PUBLICE 
SERVICIUL DEZVOLTARE CAPACITĂŢI TEHNICE 

Şef Serviciu,
Diana Beatwce P^LIUC

DUpSPi^i sector!
VIZAT C.F.P.P.

NR.2 02^0V. 1X322.
Pagina 3




