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CAIET DE SARCINI

PENTRU ELABORAREA  DOCUMENTA IEI TEHNICO-ECONOMICE IȚIEI TEHNICO-ECONOMICE ȘI ȘI
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE SCHIMBARE BORDURI, MONTARE PAVAJE
PIETONALE I RIDICARE LA NIVEL CĂMINE UTILITĂ I PE TROTUARE DINȘI ȚIEI TEHNICO-ECONOMICE ȘI

MUNICIPIUL CARANSEBEȘI

CAPITOLUL  1

DISPOZIŢII GENERALE

I. Prezentul caiet de sarcini se referă la documenta ia tehnică necesară i  execuţia lucrărilor deția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de și  execuţia lucrărilor de
montare borduri, pavaje pietonale i ridicare la nivel a căminelor pentru utilită i pe trotuare dinși  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de
minicipiul Caransebe .  Astfel:și  execuţia lucrărilor de

1. Strada Vasile Alecsandri 
2. Strada Decebal

1. Pe strada Vasile Alecsandri se vor executa următoarele lucrări:

- Schimbarea bordurilor ce delimitează parcările între strada Efrem Zecan i Mihail Sadoveanuși Mihail Sadoveanu
pe partea Colegiului Na ional Traian Doda.țional Traian Doda.

- Montare borduri mici pentru delimitare parcări cu parte carosabilă în parcarea ,, MOLL,,
- Amenajare parcări cu pavaje ecologice( tip grilă pentru parcări) în actuala parcare ,, Moll,,
- Schimbarea  bordurilor  carosabile  pe  ambele  păr i  de  la  intersec ia  cu  strada  Mihailțional Traian Doda. țional Traian Doda.

Sadoveanu, până la intersec ia cu strada Tribunalului.țional Traian Doda.
- Schimbarea bordurilor pentru delimitarea spa iilor verzi i  pavaj până la intersec ia cu stradațional Traian Doda. și Mihail Sadoveanu țional Traian Doda.

Tribunalului.
- Montarea pavajelor pietonale pe partea Colegiului Na ional Traian Doda i pe ambele păr i înțional Traian Doda. și Mihail Sadoveanu țional Traian Doda.

continuare până la intersec ia cu strada Tribunalului.țional Traian Doda.
- Ridicarea la nivel a tuturor căminelor de utilită i de pe trotuarele men ionate mai sus.țional Traian Doda. țional Traian Doda.

       Astfel rezultă următoarele antemăsurători: 

- Borduri 15/25/50 cm = 420 m 
- Borduri 10/15/50 cm = 150 m 



- Borduri 15/25/50 cm = 145 m ( pentru delimitare parcări)
- Borduri 10/15/50 cm = 189 m ( pentru delimitare parcări Moll )
- Pavaj ro u 6 cm =240 mpși Mihail Sadoveanu
- Pavaj gri 6 cm =577 mp 
- Pavaj tip grilă pentru parcări = 665 mp
- Cămine utilită i = 5 buc.țional Traian Doda.
- Rigolă pluvială 40/30/12 cm =130 m

2. Pe strada Decebal se vor executa următoarele lucrări:

- Schimbarea bordurilor carosabile pe ambele păr i de la intersec ia cu strada Romanilor, pânățional Traian Doda. țional Traian Doda.
la intersec ia cu strada Ardealului.țional Traian Doda.

- Montarea  pavajelor  pietonale  pe  ambele  trotuare  cuprinse  între  strazile  Romanilor  iși Mihail Sadoveanu
Ardealului.

          Astfel rezultă următoarele antemăsurători:

- Borduri 15/25/50 cm = 560 m
- Pavaj ro u 6 cm = 356 mpși Mihail Sadoveanu
- Pavaj gri 6 cm = 830 mp 
- Cămine utilită i = 75 buc.țional Traian Doda.

Astfel se dore te execu ia următoarele lucrări :și  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de

- Decopertarea, încărcarea, transportul i depozitarea stratului de trafic pietonal format din vechileși  execuţia lucrărilor de
pavaje i ulterioarele repara ii cu petice de asfalt i beton existente în prezent.și  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de și  execuţia lucrărilor de

- Realizarea unui strat suport din sorturi pentru montarea pavajelor pietonale. 
- Montarea pavajelor pietonale cu o grosime de 6 cm, culoare gri i ro u.și  execuţia lucrărilor de și  execuţia lucrărilor de
- Ridicare la nivel cămine de canalizare i alte utilită i situate pe trotuare.și  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de

 Deasemenea  documenta ia  tehnico-economică  va  cuprinde  detaliile  necesare  asigurării  pantelorția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de
transversale i longitudinale ,scurgerea apelor pluviale, accesul din stradă la locuin ele cetă enilor. și  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de

        Caietul de sarcini a fost întocmit, tinând cont de legislaţia în vigoare:

       - Codul Unic Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

       - Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, 

       -  H.G.  nr.  395/2016,  norme  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea
contractelor de achiziţie publică,

        - Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,

        - Legea nr. 319/2006 a securitaţii şi sănătaţii în muncă.



         În prezentul Caiet de sarcini se precizează condiţiile tehnice, în conformitate cu care se va desfăşura
selecţia ofertei câştigătoare şi realizarea lucrărilor  prezentate.

II. Informa ii generale privind obiectivul de investi iițional Traian Doda. țional Traian Doda. :

1. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Caransebe .și  execuţia lucrărilor de
2. Beneficiarul  investi iei:  Municipiul  Caransebe  prin  Serviciul  Public  Între inere  i  Reabilitareția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de și  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de Și Reabilitare

Caransebe .și  execuţia lucrărilor de

III  . Informa ii  tehnice – generale:țional Traian Doda.  

Străzile  Vasile  Alecsandri  i  Decebal   se  află  în  municipiul  Caransebe ,  în  zona  centrală  iși  execuţia lucrărilor de și  execuţia lucrărilor de și  execuţia lucrărilor de
deasemenea în zona de access pre DN68 ( strada Ardealului) fiind străzi cu trafic auto i pietonalși  execuţia lucrărilor de
intens.

Din punct de vedere al importan ei administrative, au un trafic auto i pietonal intens, fiind într-oția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de și  execuţia lucrărilor de
zonă cu o aglomera ie urbană mare. ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de

                                                                       CAPITOLUL II

Condiţiile tehnice de realizare a lucrărilor se vor specifica în documenta ia tehnico-economică prințional Traian Doda.
detalii de execu ie , plan e cu sec iuni, cantită i de lucrări etc. țional Traian Doda. și Mihail Sadoveanu țional Traian Doda. țional Traian Doda.

                                                                   CAPITOLUL III

CONTROLUL CALITATII LUCRĂRILOR

a) Beneficiarul, care  are dubla calitate de investitor şi administrator îi revin urmatoarele obligaţii în
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995:

- asigură verificarea execuţiei corecte a lucrărilor prin responsabilul de lucrare, în special linia de bordure
i calitatea execu iei în general.și  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de

-  acţionează în vederea soluţionării neconformitatilor, a defectelor apărute pe parcursul lucrărilor

-  asigură recepţia  lucrărilor  pe  faze determinate,  la  terminarea lucrărilor  şi  la  expirarea peroadei  de
garanţie, 

- asigură urmărirea în timp a lucrărilor.

b)     Executantul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, îi revin următoarele obligaţii:

-  sesizează  beneficiarul  asupra  eventualelor  neconformităţi  şi  neconcordanţe  în  caietul  de  sarcini,  în
vederea soluţionării acestora.

- asigură nivelul de calitate corespunzător printr-un sistem propriu de calitate.

-  convoacă  factorii  care  trebuie  să  participe  la  verificarea  lucrărilor  ajunse  în  faze  determinate  ale
execuţiei şi asigură condiţiile necesare efectuării acestora în scopul obţinerii acordului de continuare a
lucrărilor.

- solutionează neconformităţi de comun acord cu beneficiarul.



        Executantul  este responsabil de calitatea tuturor fazelor de lucru i prin garan ia oferită lucrărilorși  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de
răspunde de acestea pe întreaga perioadă a garan iei.ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de

      Organizarea  de  antier,  aprovizionarea  i  debarasarea  terenului  revin  exclusive  în  sarcinași  execuţia lucrărilor de și  execuţia lucrărilor de
executantului.

        Perioada de garanţie acordată lucrărilor va fi de 36 luni de la data încheierii procesului verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor.

       Termenul  de  executie  a  lucrărilor  este  de  60 zile i  include  redactarea documenta iei  tehnico-și  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de
economice i execu ia efectivă a lucrărilor.și  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de

       Preţul de adjudecare este preţul cel mai scăzut acceptat de achizitor.

CAPITOLUL IV

Capacitatea tehnică şi/sau profesională

          Ofertan ii  nu trebuie să se regăsească în situa iile  prevăzute la  ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de art.164,  165, 167 din Legea
nr.98/2016 şi să aibă experienţa similară în execuţia lucrărilor în ultimii 5 ani în valoare de minim 800 000
lei, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrărilor executate la nivelul a maximum
trei contracte .

       Experien a similară se poate dovedi i cu aportul subcontractan ilor dacă ace tia sunt prevăzu i înția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de și  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de și  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de
oferta depusă.

         Prin lucrări similare se în elege  lucrări de reparaţii/ modernizare/reabilitari care cuprind opera iiția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de ția tehnică necesară și  execuţia lucrărilor de
asemănătoare cu cele cerute în prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL V

Măsuri de protecţie a muncii

          Executantul va  adopta soluţii  de execuţie,  conform prevederilor legale privind securitatea şi
sănătatea în muncă, prin a căror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de
îmbolnăvire  profesională a lucrătorilor.

Întocmit

Vasile Megan


