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CAIET DE SARCI}II
pentru atribuiľea contractului de achizi1ie publică având ca obiect - execuţie lucrări în cadľul

proiectului:

'EXTINDERE
SLOBOZIA ''

CIMITIR UMAN CARTIER BORA DIN MUNICIPIUL

1. DISPOZITII GENERALE

1.1 Denumiľea autoľitătii contľactante: U'A.T. Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa
1.2 Intľoduceľe

Această secţiune a documentaţiei de atribuire include ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare
ofertant va elabora oferta (Pľopunerea Tehnică şi Propunerea FinanciaľĄ pentľu execuţia lucrărilor
care fac obiectul prezentei proceduri. În cadrul acestei proceduri, U.A.T. Municipiul Slobozia
îndeplineşte rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Conřactului.

Pentru scopul pľezentei secţiuni a documentaţiei de atľibuire, oricę activitate descrisă într-un
anumit capitoldin Caięful de Saľcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca ťrind
menţionată în toate capitolele unde se considęră de cătľe ofer1ant că acęasta trebuia menţionată pentru
asigurarea îĺrdeplinirii obiecĺrlui Contractului.

Caietrrl de sarcini face parte integrantă din documentafla pentru atribuirea contractului şi
constituie ansamblul ceľintelor pe baza căĺoľa se elaborează de cătľe fiecare ofertant pľopuneIea
tehnică. Caietul de sarcini conf,ne specificaţii tehnice care definesc caracteristicile solicitate privind
lucľările care fac obiectul acŁllziţlei. Cerinţele şi specificaţiile impuse prin caietul de sarcini vor Íi
considerate ca ťrind minimale. Ofertaľea de lucrări caľe nu satisfac, în totalitate, cerintele Caietului de



sarcini va determina declaraľea neconformităţii ofertei respective şi, îrr consecin1ă, respingerea
acesteia.

In situatia în care anumite pľevederi ale pľezentului caięt de sarcini contravin legislaţiei
naţionale aplicabile, respectivele prevederi vor fi consideľate nule. În situaçia în care în caietul de
sarcini sau în special în anexele acestuia se vor indica denumiri de producători, denumiľi de produse,
mărci comerciale şi/sau oricę alte elemente care prin modul în care sunt formulate pot influenţa
concurenţa pe piaţă, toate ľespectivele dęnumiľi se Vor citi ca Íiind uľmate de sintagma 

''sauechivalent".

1.3 Descrieľea situatiei existente

obiectivul geneľal al proiectului constă în crearea facilítă1iloľ corespunzătoaÍe pentnr desňşurarea
activitătilor de înhumare a locuitorilor caľe să satisfacă cęrintęle actuale dintr-o comunitate urbană 

'bazate pe principiile accesului liber la serviciile funebre , asigurarea accesului la spatii de înhumaľe ,
bazarc pe o infĺastructură şi dotaľe la standard europene .

Realizarea investi1iei pentru care Sunt achiziţionate lucrările cę fac obiectul proceduľii de achizitie va
geneľa următoarele beneÍicii :

' Dezvoltarea unei infĺastructuri şi abazei materiale suficiente şi capabilă să satisfacă nevoile
populatiei , prin :

A. Infrastructură ( alei pietonale ) ;

B. Construcţii ( cămin apometru ) ;

C. Instalali de iluminat ( stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice şi lămpi ) ;

D. lnstalaţii de alimentare cu apă ( cişmele ) .

2. SPECIFICAŢII TEHIIICE MINIME SOLICITATE DE cĂTRE AI]"ľoRITATEA
CoNTRACTANTĂ PENTRU Đ(ECUŢIA LUCRĂRILoR

2.1.Execuţia lucľăľilor
Executia lucrărilor se va realiza respectând întocmai Proiectul Tehnic de executie elaborat de
cătľe proiectant , caietele de sarcini , în conformitate cu normele şi normativele tehnice în vigoaľe
şi cu respectaľea standaľdelor de calitate, sub supľavegherea persoaneloľ desemnate să veriÍice
calitatea lucrărilor (Şď santier, ľesponsabil Tebnió cu Executia, Responsabil CQ, etc'). ofeľtantul
va asiguĺa existenţa bazei logistice necesaľe pentľu buna'desfüşů.u.. a actňita1iloľ în teren,
precum şi pentru ręalizarea documentaţiilor.
ofertantul îşi va astlma faptul că lucrările executate vor respecta normativele în vigoaľe şiiectlll tehnic. La vor utiliza doar metode şi tehnologii

normativelor şi sau agrementate de cătľe pľoducatorii
roduse, în stric ate cu prevederile pľoiectului tehnic (memorii

tehnice pe specialităti, caiete de sarcini etc)'
Materialele lti|izate voľ fi însoţite dę documente dę calitatę/conformitate şi provenienţă.
Executantul va întocmi situaţii de lucrări pebaza cărora se va realiza decontarea cheltuielilor, îÍl
coďormitate cu ofertia ťrnanciară tľansmisă. Executantul va avea responsabilitatea îĺrtocmirii si
predării că(ii tehnice a constľucţiei;



de a realiza lucrările dę CiM, procurare şi montare utilaje şi echipamente
La terminarea lucrărilor ofertantul va prezenta pľoiectui teinic actualizat
crăriloľ - As built în foľmat electronic fişieľe dwg.

obligaţia de a ľespecta termenele dę executi - 
fii

xceptionale( ex: condiţii meteo climaterice deä š;
române, etc') se poate emite oľdin de sistare a

Decontárea lucĺăriloľ executate se va face pe bazasituatiiloľ de lucľări' Acestea vor Íi întocmitępe baza ataşamenţelor cu antemăsuľătorile cantitătilor dó lucrări pľezentate spre decontaľe şi voľ
:9nţine în mod obligatoriu informatii suficiente pentru localizarcaexactă a lucľărilor.
Situaţiile de lucľări voľ fi însotite äe documentele privind calitatea şi conformitatea materialelorpuse în opeľă, documente care voÍ ťr verificate de către dirigintele de şantier şi áe probele delaboľatoľ' acolo unde este cazul.

2.2.Recepţia lucľăľiloľ

oiectantul are obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare
. Receptia la terminaręa lucľărilor şi receptia finale se vor face
nr.273/l994, modificată şi completată cu HG nr.343/2OI7 ,privind aprobarea Regulamentului de ľeceptie a lucrăriloi de construcţii şi instalatii aferente

acestoľa.

2'3'Durata maximă estimată a executiei lucľăľiloľ este de 3 iuni de la data emiterii ordinului de
începeĺe a lucrăriloľ de exęcutie
Durata de executare a lucrărilor este calculată ca perioada de timp de la momentul transmiteriiordinului de începere a lucrăriloľ , dat de Munic1piul Slobozia âupă constituirea garantiei de
bună executie de cătľe operatorul economic şi până la încheieľea procesului veľbal de receptie la
terminarea lucrărilor.

Toate secţiunile documentaţiiloą pľecum şi lucrările executate vor ťt elaboľate şi semnate,
respectiv executate în conformitate cu:

- Hotăľâľe rlr. 90712016 d1n 29 noiembrie 2016 şi al Metodologiei din 29 noiembri ę 2016
privind elaborarea devizului geneľal şi a devizului pe obiect Publicată în Monitorul oťrcial'
Partea I ĺľ. 1061 d:ľ.29 decembrie 2016, HG g25l1g95 pentru aprobarea Regulamentului
de vęrificare şi expeŕizare tehlicá de calitate a pľoiectelo1 a execuţiei lucrăriloľ şi a
construcţiiloľ;

- Legea Nr. I0lI995, privind calitatęa în construcţii, cu modificările şi completările
ulterioaľe;

- Legea nr. 50/199I privind autoizarea executării lucrăriloľ de construcţii' ľepublicată, cu
modificările şi completările ulterioaľe'

3. CoNFoRMITATEA PRoPUNERtr TEHNICE CU CERINŢELE CAmTULUI DE
SARCINT

3.1.Pľevedeľi geneľale

Pľopunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta îrr totalitate cerin1ele pľevăzute în caietul de



sarcini şi în documentele anexă acestuia.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea dę către ofertant a tuturor cerin1elor/obligaţiilor
pľevăzute în caietul de sarcini şi în Documentaţia tehnică pusa la dispoziţie, anexă la caietul de saľcini.

ofertanţii vor avea în vedere la întocmirea documentaţiei tęhnice următoaľele aspecte :

- lipsa propunerii tehnice la data limită dę depuneľe a ofertelor are ca efect descal iťlcarea
Ofertantului;

- propunelea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate specificaţiile din caietele
de sarcini pľecum şi nomele/nomativele tehnice din construcţii în vigoare;

- propunerea tehnică va fi îĺrtocmită astfel Încât să asiguĺe posibilitatea verificării
coĺespondenţei acesteia cu specificaţiile clin caietul de saľcini; speciťlcaţiile prevăzute în
caietul de saľcini sunt cerinţe minim obligatoľii;

- în situaţia nerespectării în totalitate a cerinţelor menţionate mai sus, ofertele voľ fi respinse
ca fiind neconforme;

- pľopunerea tehnică trębuie să îndeplinească pľevederile legale referitoaĺe la asigurarea
calităţii, la pľotecţia mędiului şi la securitatea şi sănătatea în muncă;

- propuneľea tehnică se va întocmi astfęl încât să rezulte că sunt îndeplinite şi asumate în
totalitatę cerin1ele documentaţiei de atribuire;

- ofeľtele în care propunerea tehnică nu asiguľă corelarea cerin1eloľ din caietul de sarcini
şi/sau corelaľea cu pľopuneľea financiară se consídeľa neconforme.

3.2. Prezentaľea pľopuneľii tehnice

Prezentul caiet de sarcini sęreaLlzează,îĺr aplicarea HG 39512016 privind normele metodologice,
conform art.20, alin. 10 care stipuleazá: ,,Cąietul de sąrcini contine, în mocĺ obligatorht, specificatii
tehnice care reprezintă cerinte, prescripţii, caracteristici de nafură tehnică ce permit fiecăni procltts,
seryiciĺl sau hrcrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să coresptmdă necesitătii autoritătii
contractante

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerin1ele pľevăzute în caietul de
sarcini. În documentatia de atribuire, orice trimitere/ľeferiľe la Caiętul de saľcini reprezintă trimiteri şi
referiľi la documentele tehnice şi anume: PT - piese scrise şi piese desenate' studii de specialitate,
devże' etc.

Propuneľea tęhnică tĺebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţeloľ/obligaţiiloľ
pĺevăzute în caietul de sarcini. Pręzentarea caietului de sarcini conţine specificaţii tehnice care
reprezlntă, cerin1e de natură tehnică pentru prezentarea pÍopunerii tehnice.

Prezentarea propunerii tehnice va ţine cont de PT pus la dispozíţie dę autoľitatea contľactantă,
astfel opeĺatorii economici vor pľezenta pľoprrnerea tehnică pentru atribuiĺea contľactului de achizi1ie
publică care ale ca obiect: execuţie lucľări în cadrul proiectului ''EXTINDERE CIMITIR UMAN
CARTIER BORA DIN MUNICIPIUL sLoBoZIA ', după cum urmează:

l.Graficul de executie a lucľăľilor, đetaliat pe fiecaľe etapă şi activităţile aferente Íięcăľei
etape;



2'Prezentarea modalităţii de asiguľaľe a accesului la speciaľştii necesaľi şi obligatoľii învederea asiguľării nivelului de calitate
lucľărilor cuprinse în obiectul contrachilui,
altoľ legi incidente. Toate lucrările Supuse
pľegătire şi autorizat conform pľevedeľilor

3'Memoľiu tehnĺc cu descľieľea lucľăriloľ ce fac obiectul contactului, conform cerinţeloľ
stabilite în Caiętul dę Sarcini şi documentaţia PT şi cu asigurarea ľespectării prevedeľilor
normativeloľ în vigoare îlr România, aplicabile;

4'Planul de lucľu pľopus -prezentarea metodologiei şi a modului de aboľdaľe a lucľărilor
(planul propus) caÎe vadescrie:

a) Resursele umane alocate pentru execuţia lucrărilor, IeSuľSe echipamente şi uti1aje ;

b) Denumiľea activităţiloľ şi sub-activită1ilor aferente execuţiei lucrăľiloľ;
S'Planul de management al mediului al ofeľtantului, paĺiculari zatlaĺivehll lucľării;
ó'Declaraţie pe propria ľăspundeľe c1in care să reiasă peľioada de gaľanţie acoľdată lucrărilor

executate, conform clasei de importanta stabilita de próiectant în pľóiectuĺ tehnic . Perioada degarantie a lucľarilor este de minim 12 luni de la întocmirea procesului verbal la terminarea
lucrărilor'Termenul de mobilizare în perioada de gaľantie a lucľărilor: maxim 72 de orę ďe la
solicitaľea scrisă a Autorităţii contractante.

7'ofertantii vor pľezenta, caparte a propunerii tehnice, asumarea modelului de contľact.

' .8'Declaľatie refęritoare la obligaţiite relevante din domeniile mediului, social şi al
relatiilor de muncă .

3.3.Pľezentaľea pľopunerii financiaľe

Propuneľea financiaľă va contine:
.Formularul de ofertă;

Pľopunerea financiaľă va ťtprezenÍată în lei, fără TVA, conform Formularului de ofertă pus 1a
dispoziţie de către autoľitatea contractantă.

ofertantul va include în cadrul pľopunerii Íinanciare, toate costurile legate de execuţia lucrărilor
afeľente obiectivului 'EXTINDERE CIMITIR UMAN CARTIER BoRA DIN MUNICIPIULSLOBOZIA '' .

Pľopunerea fmanciară va contine, pe lângă formularul de ofertă, şi centralżatorul cu lucrările
prestate de asociaţi, subcontľactanti( dacă este cazul) .

4. ALTB INFoRMAŢII
Monitorizarea contľactului se va ľealiza astfel:

C Yizite în amplasament periodice pentru a constata ľespectaĺea gľaficului de execuţie
asumat de cătľe Contractor;

o Anallza rapoarteloĺîntocmite de dirigintele de şantier şi a gľadului de implementare a
măsurilor dispuse de către acesta.

Executanhrl va putea emite facturi fiscale ori dę câte ori stadiul valoric al lucrărilor executate şi
nedecontate atinge un cuantum đę lO% din valoaľea contractului. Facturile voľ fi achitate de către
Achżitoľ în termen de 30 de zile calendaristice de la recepţia acestoľa.



ofertele caľe nu respecta prevederile prezentului Caiet de Sarcini vor Íi respinse ca neconforme.
ofertele care nu respectă termenul maxim de execuţie a lucrăľilor, aşa cuÍrr a fost acesta specificat
îĺr prezentul Caiet de saľcini, voľ ťr respinse ca neconforme.
Iĺ ca^]l în care preţul ofeľtat depăşeşte valoarea ęstimată a acÍĺzitiei, oferta respectivă va fi
respinsă ca inacceptabilă.

Se recomanđă' vizitarca amplasamentului obiectivului ce face subiectul prezentului caiet de
sarcml.

5. ÂIYE)G

5. 1 . Documentaţie completă - PT (pă'ţi scrise, păţi desenate, etc.)

5.2.Deviz general, devize pe obiecte, parte economică a PT Íăľă valori

Director Executiv ,

Radu Marian

Întocmit/Re dactat ,
Inspector Ing. Dumitru Marius Georgian


