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I.Foaie de conformitate
Prezenta documentaţie este conformă cu prevederile legislative în vigoare, şi anume:
Legea 177/2015

Lege privind calitatea în construcţii

HGR nr. 766/1997

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

HGR nr. 907/2016

Privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii

Ordin MFP/MTCT nr.

pentru completarea Ordinului MFP şi MLPTL nr. 1013/873/2001

762/913/2005
Ordin MFP/MLPTL

privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a

nr.1013/873/2001

documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
pentru achiziţia publică de servicii

HGR nr.1425/2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pevederilor
Legii nr. 319/2006

OUG 195/2005

privind protecţia mediului

Legea 265/2006

pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului

Legea 107/1996

Legea apelor

Legea 310/2004

pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

Legea 112/2006

pentru modificarea şi completarea legii apelor nr. 107/1996
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II.1 Memoriu tehnic de specialitate
Consideratii privind situatia existenta
In prezent, comuna Mariselu dispune de o retele de drumuri secundare care necesta lucrari
de balastare in vederea asigurarii unui nivel optim de circulatie, asigurarea curateniei si
mentinerea traiului de viata normal, al locuitorilor comunei.
Caracteristicile construcţiilor
Nr.

Obiectiv

Lungime

Lucrari

1

Santioana Ulita Langa Vale

290m

Se va nivela carosabilul existent si se va

1

asterne un strat de 10 de balast impanat cu
piatra sparta strada in latime de 4m si
grosime de 10cm compactat

2

Santioana Ulita Langa Vale

300m

2

Se va nivela carosabilul existent si se va
asterne un strat de 10 de balast impanat cu
piatra sparta strada in latime de 4m si
grosime de 10cm compactat

3

Domnesti la Cirilic

260m

Se va nivela carosabilul existent si se va
pietrui strada in latime de 4m si grosime de
8cm compactat

4

Domnesti la Bogatu

260m

Se va nivela carosabilul existent si se va
pietrui strada in latime de 4m si grosime de
8cm compactat

5

Domnesti la Vladulescu

260m

Se va nivela carosabilul existent si se va
pietrui strada in latime de 4m si grosime de
8cm compactat

6

Domnesti pe Valeanca

260m

Se va nivela carosabilul existent si se va
pietrui strada in latime de 4m si grosime de
8cm compactat
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7

Domnesti Fata Negrusi pana

780m

Se va nivela carosabilul existent si se va
pietrui strada in latime de 4m si grosime de

la Parc

8cm compactat
8

Domnesti dupa Gradini

430m

Se va nivela carosabilul existent si se va
pietrui strada in latime de 4m si grosime de
8cm compactat

9

Domnesti la Rosia

130m

Se va nivela carosabilul existent si se va
pietrui strada in latime de 4m si grosime de
8cm compactat

LUNGIME TOTALA

2.970m

Durata de executie
Estimam că toate lucrările prevăzute în proiect se vor realiza într-o perioadă de cca. 3 luni
de la ordinul de incepere al lucrarilor.

III.1 EXECUŢIE LUCRARI
1. CERINŢE GENERALE
1.1.

(1) Prin oferta depusă ofertantul ce va fi declarat câştigător de comisia de

adjudecare a selecţiei de oferte se angajează să îndeplinească direct sau prin
subcontractanţi, în termenul ofertat, execuţia şi finalizarea acestei lucrări, conform graficului
cuprins în ofertă.
(2) Durata propusă de achizitor pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor este de 3 (trei) luni
începând cu data intrării în vigoare a contractului.
(3) Ofertantul va analiza şi va propune prin oferta sa, execuţia şi finalizarea acestei lucrări
într-un termen care să-i asigure durata de timp necesară execuţiei cu încadrarea în
termenul ofertat.
(4) În cadrul acestui termen sunt cuprinsă punerea în funcţiune a obiectivului, confirmată
prin notificarea beneficiarului că sunt îndeplinite condiţiile de convocare a comisiei de
recepţie la terminarea lucrărilor şi punere în funcţiune, acceptată de achizitor.
(5) Ofertantul este responsabil în calitate de executant, pe toată durata lucrării, cu privire
la:
i) respectarea documentaţiei de execuţie şi a Caietului de Sarcini;
ii) respectarea soluţiilor tehnice;
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iii) execuţia şi finalizarea tuturor lucrărilor la termenul propus prin ofertă, începând de la
data ordinului de începere şi până la recepţia la terminarea lucrărilor, punerea lor în
funcţiune, respectiv până la recepţia finală.
1.2. – (1) Executantul va executa, şi va finaliza, direct sau prin subcontractanţi, conform
ofertei ce se constituie anexă la contract, pentru fiecare tronson în parte, următoarele
LUCRĂRI:
a) lucrări de terasamente cuprinzând: nivelarea suprafetei caorsabile
existente;
b) refacerea tramei stradale afectate prin asternerea unui strat din balast
compactat in grosime de 15cm;
(2) Executantul va preda eşalonat în circulaţie, în cel mai scurt timp posibil, zonele afectate
de execuţia lucrărilor refăcute în mod corespunzător, pe măsură ce reparatiile, montajul si
probele permit aceasta.
(3) Executantul va solicita la terminarea lucrărilor, convocarea comisiei de recepţie.
2. CERINŢE MINIME
2.1. - Ofertantul se obligă să execute lucrările solicitate cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu cele mai bune practici
aplicabile în domeniu, lucrările cuprinse în propunerea sa tehnică. Ofertantul va dovedi prin
documentele solicitate prin Fişa de date a achiziţiei că a executat la termen lucrări similare,
în baza contractelor încheiate în mod direct sau în subantrepriză, ce au fost recepţionate şi
puse în funcţiune de beneficiarul contractului.
2.2. - Ofertantul va respecta în totalitate Caietele de Sarcini specifice tipului şi genului de
lucrări şi materiale, tehnologiile de execuţie recomandate de furnizorii de materiale, probele
şi încercările solicitate precum şi fazele determinante stabilite prin proiect.
2.3. - Ofertantul va respecta toate clauzele referitoare la Responsabilităţile executantului,
cuprinse în propunerea de contract anexată ofertei.
2.4.- Executantul va efectua toate operaţiile şi probele solicitate prin Caietul de sarcini
specific.

IV.1 ELABORAREA OFERTEI
1. - Ofertantul va prelua toate datele cuprinse în prezentul Caiet de Sarcini şi va înainta
spre ofertare o OFERTĂ. Oferta care nu răspunde cerinţelor de mai sus va fi respinsă.
1.1.ÎN CONŢINUTUL OFERTEI DE EXECUŢIE SE VA PREZENTA:
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(1) Necuprinderea în Centralizatorul de Preţuri a cotelor procentuale specificate mai sus
(pct. 2.2 şi 3), sau înscrierea unor valori necorespunzătoare va da dreptul achizitorului să
respingă oferta ca neconformă.
2. - Pentru cantităţile de lucrări înscrise în formularele aferente achizitorul îşi asumă
răspunderea asupra corectitudinii determinării lor, ele fiind preluate din Caietul de sarcini
aprobat. Restul de articole, la care nu sunt înscrise cantităţi, vor fi calculate de către
ofertant urmare informaţiilor culese de pe teren şi a celor din Caietul de Sarcini, ofertantul
asumânduşi răspunderea asupra corectitudinii determinării lor. Ofertanul va ţine seama de
faptul că lucrările solicitate sunt de o tehnicitate medie ce poate fi evaluată în mod
rezonabil, împreună cu proiectantul, urmare experienţei în proiectarea şi execuţia acestui
gen de lucrări declarate pentru îndeplinirea cerinţelor minime solicitate.
3. - Ofertantul nu va modifica forma şi conţinutul formularelor solicitate decât cu acceptul
achizitorului, solicitarea de modificare fiind transmisă în timp util înainte de data deschiderii
ofertelor.
4. - Preţurile unitare aplicate la întocmirea ofertei vor fi utilizate şi la întocmirea unor
eventuale Note de Renunţări şi Note de Comandă de lucrări Suplimentare rezultate ca
urmare a dispoziţiilor de şantier emise de achizitor. În cazul în care aceste lucrări impun
utilizarea altor materiale ce nu au fost cuprinse în ofertă, preţul acestora va fi negociat cu
achizitorul
7. - În situaţia constatării unor erori sau diferenţe între conţinutul prezentului Caiet de
Sarcini, ofertantul va solicita clarificări în termen de 6 zile înainte de data deschiderii
ofertelor achizitorul angajându-se să răspundă în mod corespunzător în max. 3 zile de la
data solicitării. În principiu partea scrisă a caietului de sarcini prevalează părţii desenate.
8. - Ofertantul va specifica în Formularul de ofertă durata de timp ofertată cuprinzând atât
durata pentru execuţia lucrării (cuprinsă între data Ordinului de incepere şi cea a emiterii
scrisorii de terminare a lucrării acceptată de achizitor prin convocarea comisiei de recepţie).
Duratele de timp vor fi exprimate în luni (zile calendaristice) ele fiind cumulate pentru
stabilirea duratei efective a contractului. Ofertele cu durata mai mare de 3 luni vor fi
respinse ca „neconforme”.
8.- Se anexează următoarele:


Deviz General;



Liste cu preturi;



Liste fara preturi;
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