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1. Obiectul 
1.1 Prezentul document stabileşte confiţiile ce trebuie îndeplinite de către prestator şi de către autoritatea 
contractantă, aşa cum sunt identificate în contractul de achiziţie, având ca obiect: 
- planuri topografice cu curbe de nivel echidistanţa 0,5-1 m, scara 1/1000 pentru 6 amplasamente; 
- documentaţia va fi avizată de O.C.P.I. Botoşani, pe cheltuiala prestatorului; 
1.2 Prestatorul nu poate livra documentaţii elaborate de terţe părţi. 
2. Documente 
2.1 Autoritatea contractantă se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele: 
- Datele cadastrale pe care le deţine; 
- Delegaţie care să permită vizionarea locaţiei şi efectuarea măsurătorilor; 
3. Obligaţiile prestatorului 
3.1 Documentaţiile precizate la punctul 1 vor fi elaborate numai de experţi în topografie şi cadastru clasa A. 
3.2 Prestatorul se angajează să elaboreze documentaţiile din momentul în care semnează contractul, 
Termenul de livrare este de 7 zile calendaristice iar toate consturile decurgând din avize, acorduri sau altetele 
asemenea sunt în sarcina prestatorului. 
3.3 Prestatorul se obligă ca, din momentul în care a acceptat elaborarea documentaţiilor, să respecte condiţiile 
de confidenţialitate, 
3.4 Prestatorul se obligă să livreze documentaţiile şi în format electronic. Totodată, prestatorul se obligă să 
asigure pe cheltuială proprie toate operaţiunile necesare înregistrării în bazele de date ale entităţii achizitare a 
datelor din documentaţii, 
4. Condiţii tehnice specifice 
4.1 Documentaţiile ce conţin planuri topografice vor fi elaborate la scara 1/1000 şi predate în 2 exemplare 
pentru fiecare amplasament, ambele cu valoare de original. 
4.2 Documentaţiile topografice vor fi elaborate în mod obligatoriu în coordonate stereo cu racordare la sistemul 
naţional. 
4.3 Nu vor fi recepţionate documentaţii ce conţin corecturi, elemente indescifrabile sau imprimate 
necorespunzător. 
5. Reguli de recepţie 
5,1 Nu pot fi solicitate entităţii achizitoare plăţi ce excad oferta asumată prin contract, 
6. Prestatorul are obligaţia de a verifica până la furnizarea documentaţiilor, prin mijloace şi cheltuială proprie, 
orice surse de date publice referitoare la imobile şi la vecinătătţile acestora, astfel încât să fie îndeplinite 
următoarele: 
- evitarea respingerii documentaţiilor de către O.C.P.I, Botoşani; 
- declanşarea de litigii între autoritatea contractantă şi terţe părţi; 
- întârzierea livrării documentaţiilor; 
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