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1. Denumirea contractului: 

Obiectul contractului 11 reprezinta prestarea serviciilor de consultanta ?i organizare concurs 

international de solutii (i'ntr-o singura etapa) pentru Centrul lntegrat de Transplant Cluj. 

2. Beneficiar: 

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj 

sediu: Ca/ea Dorobantilor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca 

Tel. +40 372 64.00.00; Fax +40 372 64.00.70; 

E-mail: infopublic@cjcluj.ro cjc@cjcluj.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/cjcluj 

3. lnformatii generale: 

Obiectul construirii Centrului lntegrat de Transplant Cluj 11 reprezinta as igurarea accesului la servicii 

preventive, de urgenta ?i reabilitare de calitate, a persoanelor cu afectiun i pulmonare, inima, ficat ?i 

rin ichi 1n vederea 1mbunatatirii starii de sanatate a populatiei din regiune ?i nu numai. Astfel, 

constru irea Centrului lntegrat de Transplant Cluj ar permite atingerea unor standarde medicale de 

elita ?i dezvoltarea unei activitati de cercetare reprezentative international. 
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Totodata, Tnfiintarea unui astfel de centru de transplant este benefica pentru case cre?te gradul de 

utilizare al resurselor de investigare ?i diagnostic, aspect foarte important pentru evaluarea 

pretransplant a pacientilor transplantati . 

Consiliul Judetean Cluj T?i propune realizarea unei constructii medicale cu functiunea de centru 

integrat de transplant. Tn acest sens se propune realizarea unui consurs de idei a carui tema este mai 

jos prezentata . 

Obiectivele urmarite de promotor sunt urmatoarele: 

- Real izarea unui centru de transplant integrat care sa ofere o arie larga de servicii medicale de 

transplant de organe, de calitate ?i accesibile tuturor pacientilor; 

- Realizarea unei cladiri noi de spital, proiectata 1n conformitate cu standardele internationale din 

domeniu, o cladire 1n care profesionalismul ?i promptitudinea cadrelor medicale sa fie sustinute de 

designul specializat; 

- Realizarea unui spital 1n care spatiu este proiectat 1n jurul pacientului, urmand tendintele 

internationale de umanizare a spatiilor medicale; 

- Sustinerea ?i dezvoltarea practicii medicale prin integrarea inovatiei ?i cercetarii . 

Concursul de arhitectura este procedura de selectie care urmare?te gasirea celei mai bune solutii 

pentru proiectele propuse, Tncurajand competitivitatea, respectiv o arhitectura mai buna din punct 

de vedere conceptual, estetic ?i tehnic. Organizarea unui concurs presupune coordonarea mai 

multor elemente cheie : 

• tema de proiectare bine Tntocmita ?i care sa descrie 1n mod cuprinzator viziunea asupra proiectelor 

dorite, 

• un juriu alcatuit din profesioni?ti care compara proiectele ?i alege dintre ele pe cele mai bune, ?i, 

1n final, un ca?tigator, 

• evaluarea corecta a resurselor necesare pentru derularea ?i finalizarea proiectului . 

Concursul asigura 1n acela?i timp calitatea proiectului de arhitectura ?i echipa cea mai potrivita 

pentru a-I duce la Tndeplinire. De asemenea, concursul asigura de la Tnceput un grad maxim de 

transparenta ?i o completa anonimitate pentru a oferi ?anse egale tuturor participantilor, 

selectandu-se solutia optima, dintr-o multitudine de solutii ?i raspunsuri primite la tema data . 

Concursul este modul de a rea liza proiecte publice fara suspiciunea partinirii . Este, 1n aceea?i masura, 

?i dovada Tncrederii pe care autoritatea publica, Consiliul Judetean Cluj, o acorda profesioni?tilor cu 

care trebuie sa conlucreze ?i pe experienta carora trebuie sa se sprijine. 

4. Servicii ce urmeaza a fi furnizate: 

Obiectul contractului de servicii , ce urmeaza a fi atribuit, consta 1n oferirea consultantei ?i 

organizarea concursului de solutii (Tntr-o singura etapa) pentru Centrul lntegrat de Transplant 

Cluj, constand 1n minim urmatoarele activitati, structurate 1n 3 faze : 
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F/lZA I - PREGATIREA DOCUMENTELOR PENTRU CONCURS 

• Stabilirea listei documentelor, documentatiilor, studiilor $i planurilor puse la dispozitie de 

catre achizitor care var fi incluse Tn documentatia de concurs, inclusiv asigurarea 

standardului profesional al acestora 

• Furnizarea calendarul concursului $i Tntocmirea unei analize a costurilor de proiectare 

pentru obiectivele stabilite cu achizitorul 

• Elaborarea regulamentului de concurs 

• Tntocmirea pachetului tehnic necesar publicarii concursului 

• Pregatirea formularelor necesare pentru realizarea concursului cu respectarea prevederilor 

legale Tn vigoare 

• Traducerea tuturor documentelor necesare publicarii $i desfa$urarii concursului 

international de solutii Tn limba engleza (documente emise atat de Autoritatea 

contractanta, cat $i de catre ofertant) 

• Proiectarea site-ului oficial al concursului, seqiune a site-ului de Internet al OAR, care va fi 

modalitatea oficiala de comunicare a concursului Tn mediul profesional 

• Pagina concursului va contine prezentarea generala a competitiei Tn limba romana $i limba 

engleza, va permite concurentilor Tnscrierea electronica $i adresarea Tntrebarilor, 

publicarea raspunsurilor la Tntrebari, anunturi relevante $i anuntarea rezultatelor finale ale 

concursului $i mentinerea ei activa un termen de minim un an de a stabilirea ca$tigatorului; 

F/lZA II - LANSAREA CONCURSULUI 

• Sprijin Tn Tntocmirea notelor justificative privind criteriile de atribuire catre ANAP 

• Sprijin pentru promovarea concursului Tn cadrul activitatilor specifice organizate de 

achizitor 

• Promovarea nationala $i internationala a concursului - inclusiv prin realizarea de materiale 

grafice, bro$uri, poster, conferinte de presa, furnizarea de material grafic pentru site-ul 

dedicat concursului 

• Activare pagina web oficiala a concursului in cadrul site-ului OAR 

F/lZA Ill - DESFA$URAREA CONCURSULUI 

• Asigura, Tmpreuna cu Promotorul, organizarea vizitarii amplasamentului de concurs. 

• Asigura organizarea $i funqionarea secretariatului de concurs, activ pe toata durata de 

desfa$urare a concursului , avand urmatoarele atributii: 

- Tnscrierea concurentilor; 

- sprijina concurentii la descarcarea documentatiei, furnizand asistenta tehnica Tn scris, 

prin e-mail; 

Tnregistreaza $i centralizeaza Tntrebarile scrise ale concurentilor $i le transmite 

Promotorului, Tn vederea publicarii pe SICAP $i consilierului profesional $i tehnic al 

concursului; 

- publica pe site-ul concursului documentele "lntrebari $i Raspunsuri", conform 

calendarului concursului; 

- asigura comunicarea profesionala $i anuntarea rezultatelor jurizarii . 
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• Asigura spriJin pentru expunerea proiectelor i'n vederea j urizarii $i a expozitiei finale a 

proiectelor participante. 

• Desemneaza membri i titulari $i membrii supleanti ai juriului concursulu i, cu respectarea 

prevederilor regulamentulu i de concurs . 

• Realizeaza comunicarea rezultatelor concursului, anuntarea concurentilor $i promovarea 

solutiilor ca$tigatoare pe site-ul de internet al OAR. 

• Asigura receptia i'nscrierilor, garantand respectarea tuturor reguli lor privind anon imatul. 

• Pregate$te lucrarile Comisiei tehnice, sub supravegherea Consilierului profesional $i tehnic. 

• Furnizeaza servicii de secretariat pentru Comisia Tehnica . 

• Pregate$te reuniunea juriului $i furnizeaza servicii de secretariat pentru acesta i'n t impul 

sesiunilor sale, ce au loc potrivit calendarului. 

• Tntocme$te pachetu l pentru comunicatul de presa . 

• Comunica rezultatele i'n mediul profesional. 

• Pregate$te $i i'ncarca galeria proiectelor participante pe site-ul concursulu i. 

• Acorda sprij in i'n i'ntocmirea raspunsurilor la contestatii. 

• Asigura protocolul, cazarea $i onorariile juriului . 

5. Prezentarea ofertei: 

Oferta va contine Lista de livrabile, care sa corespunda cerintelor minimale din prezentul caiet de 

sarcini, pentru fiecare livrabil fiind prezentata o activitate prestata $i materialele rezultate care vor fi 

predate beneficarului . Prin Lista de livrabile se va i'ntelege organizarea activitatilor $i structu rarea 

acestora i'n cadrul ofertei financiare ce urmeaza a fi prestate pentru ducerea la i'ndeplinire a 

cerintelor din caietul de sarcini. 

Oferta va cont ine : 

• Graficul de prestare a serviciilor pe faze, inclusiv cu defalcare financiara; 

• Descrierea derularii serviciilor prestate; 

6. Obligatii $i raspunderi: 

Concursul de solutii va f i organizat cu respectarea prevederilor legislatiei nationale privind achizitiile 

publice, este public, international $i reglementat la art . 105 din Legea 98/2016 privind ach izitiile 

publice ca fiind "procedurile care permit autoritatii contractante sa achizitioneze, ,n special ,n 

domeniul amenajarii teritoriului ~i urbanismului, al arhitecturii ~i ingineriei sou al prelucrarii date/or, 

un plan ori un proiect se/ectat de un juriu pe baze concurentiale, cu sou Jara acordarea de premii". 

Conform art. 105 - Concursul de solutii poate fi organizat i'n una dint re urmatoarele modalitati : a) i'n 

cadrul unei proceduri de atribuire a unu i contract de achizitie publica de servici i; b) ca o procedura 

de atribuire distincta, cu premii sau plati acordate participantilor. Tn cazul de fata se va opta pentru 

varianta b), ca$tigatorilor concursului oferindu-se premii . Valorificarea solutiilor identificate i'n cadrul 

concursului se va face prin realizarea celor trei obiective: centru l administrativ, centrul pentru 

promovarea mo$teniri i satului romanesc $i scena i'n aer liber, precum $i i'ntretinerea $i functionarea 
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obiectivelor dupa Tncetarea finantarii nerambursabile, demonstrand importanta acestei activitati, 

precum $i sustenabilitatea acesteia . 

Prestatorul raspunde pentru calitatea $i continutul propunerii de regulament a concursului , 

respectarea legislatiei specifice Tn domeniu $i asigura un Tnalt standard profesional Tn toata 

activitatea desfa$urata $i materialele realizate. 

7. Modul de predare: 

Documentele $i materialele prevazute Tn prezentul caiet de sarcini se vor preda beneficiarului atat Tn 

format tiparit cat $i Tn format electoronic, dreptul de proprietate fiind transmis acestuia . 

8. Graficul de prestare: 

Prestarea serviciilor se va realiza Tntr-un term en de GO de zile. 

9. Modalitatea de plata: 

Plata serviciilor se va realiza integral Tntr-un interval de 30 de zile de la receptionarea serviciilor de 

catre Consiliul Judetean Cluj . 
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