CAIET DE SARCINI
/ Lucrări de construcţii /
I. DATE GENERALE
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire:
Adresa:
Localitate:
Cod poştal:
Ţara:
Persoana de contact:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Comuna Lunca de Sus
Comuna Lunca de Sus, Sat. Lunca de Sus, nr.537,
jud.Harghita,
Comuna Lunca de Sus
537155
România
Dl. primar Pap Imre
+40 266.339101
+40 266.339026
gyimesfelsolok@yahoo.com

SURSA DE FINANŢARE
Se specifică sursele de Bugetul local
finanţare ale contractului ce
urmează a fi atribuit:
După caz, proiect/program
NU
finanţat din fonduri UE:
DATELE GENERALE ALE INVESTITIEI
Denumire contract

Amplasament

” Executia lucrarilor de modernizare drum
comunal DC 152 Tr.2 in satul Valea Girbea
comuna Lunca de Sus” pentru investiţia
”Modernizare drum comunal DC 152 Tr.2 in
satul Valea Girbea comuna Lunca de Sus”
Până la a 14-a zi din data eliberării procesului
verbal de recepţie finală a lucrărilor realizate;
defalcat după cum urmează:
- Termen limită pentru terminarea lucrărilor:
conform oferta, declarat prin Formular OP (fără a
depăși perioada stabilită de proiectant în graficul
de execuţie din Proiectul Tehnic).
- Durata de garanţie: conform oferta, declarat
prin Formular OP (cel puţin 5 ani de la data
recepţiei la terminarea lucrărilor).
Conform ofertei ofertantului câştigător, dar nu
mai mult decât cele prevăzute în DT.
Durata de garanţie: conform oferta, declarat prin
Formular nr.9, dar nu mai puţin de 5 ani de la
data recepţiei la terminarea lucrărilor.
Modernizare drum comunal DC 152 Tr.2 in satul
Valea Girbea comuna Lunca de Sus
Comuna Lunca de Sus, jud. Harghita

Proiectant

SC KONTUR SRL, Miercurea Ciuc

Durata contractului

Termenul de execuţie
Termen de garantie

Denumirea proiectului

Anul întocmirii

2016

Valoare C+M

437.153,00 lei fără TVA

Data si ora vizetei de teren

Vizită de teren asistată:
Data: 5 zile înainte de termenul limită de
depunere a ofertelor
Ora: 10:00 (Prezenţa nu este obligatorie).
Vizita de teren poate fi efectuată oricând fără
prezenţa reprezentanţilor autorităţii
contractante.
Conform DT, anexate la documentaţia de
atribuire:

Caracteristici tehnice

Lungimea tronsonului care urmeaza a fi modernizat:
780,00 ml
Latime parte carosabila: 4,00 ml
Latime acostamente: 2x0,5 ml
Compozitia sistemului rutier:
Tip. 1, intre km 0+650 – 0+950 si 1+210 – 1+430:
- Reprofilare din balast
- 8 cm strat de baza macadam
- 6 cm strat de legatura BAD20
- 4 cm strat de uzura BA16
Tip. 2, intre km 0+950 – 1+210
- 15 cm fundatie din ballast
- 8 cm strat de baza macadam
- 6 cm strat de legatura BAD20
- 4 cm strat de uzura BA16.
Santuri neprotejate.
Podet tubular de 600∅ si 1000∅.

Detalii tehnice pentru
investiţia de bază

Vezi DT, inclus în documentaţia de atribuire în
format electronic care vor fi încărcate pe pagina
www.gyimesfelsolok.ro. butonul - achizitii
publice-.

Detalii tehnice pentru
organizare de șantier (O.S.)

Ofertantul nu va include valoarea Organizării de
șantier în Fișele tip ”F” ale capitolelor 1, 2 și 4
(după caz) din Formularul OP, ci, dacă cheltuielile
aferente organizării de șantier nu sunt egale cu 0,
va întocmi Fișe tip ”F” separate pentru
activităţile aferente organizării de șantier și va
prezenta în cadrul propunerii tehnice D.T.O.E.
conform Legii nr. 50/1991.
Autorizaţia de construire pentru D.T.O.E., dacă
valoarea cheltuielilor aferente organizării de
șantier nu este 0, se va obţine prin grija
operatorului economic câștigător pe cheltuiala
proprie, după caz.
În cazul în care ofertantul câștigător nu prezintă
autorizaţia de construire pentru organizarea de
șantier pe baza D.T.O.E., atunci valoarea aferentă
organizării de șantier nu poate fi facturată de
către executant și nu va fi achitată de către
Autoritatea contractantă.

Propunere tehnică

Propunerea tehnică va conţine următoarele:
• Descrierea succesiva a procedurilor tehnice de
executie specifice;
• Descrierea sistemului calitatii aplicat la
lucrarea respectiva;
• Listele cuprinzand procedurile tehnice de
executie a principalelor categorii de lucrari;
• Grafic fizic de executie a lucrarilor;
• Declaratie privind termenul de garantie acordat
lucrarilor executate. Termenul de garantie
pentru lucrari va fi de cel putin 5 ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor.
• D.T.O.E. conform Legii nr. 50/1991, dupa caz
• Declaraţie privind respectarea obligatiilor
referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii
• lista detaliata cu documentele si informatiile
necesare ofertantului (executantului) din
partea Autoritatii contractante
• Modelul contract semnat si stampilat

Deviz general, evaluări

Conform oferta şi fişele tip ”F”, completate valoric de
către ofertant, respectiv fișe tip ”F” distincte pentru
organizarea de șantier, dacă este cazul.
2016

Perioada prevăzută pentru
realizarea investiţiei
II. ALTE CONDITII SPECIFICE
Modificarea experţilor cheie este condiţionată de
Personal implicat direct
acordul Autorităţii contractante.

Subcontractanţi

Modificarea contractelor de subcontractare este
condiţionată de acordul Autorităţii contractante.

Asociere

Modificarea contractului de asociere este condiţionată
de acordul Autorităţii contractante.

Acord de modificare

Acordul
de
modificare
pentru
personal,
subcontractare, asociere se emite de către Autoritatea
contractantă în termen de 5 zile lucrătoare din data
depunerii cererii în acest sens. Nerespectarea parţială
sau totală a cerinţelor şi condiţiilor prin modificarea
personalului, subcontractorilor, asocierii, este strict
interzisă.
Autoritatea contractantă va emite ordinul de începere
în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la
transmiterea
documentului
edificator
pentru
constituirea garanţiei de bună execuţie.

Ordin de începere

