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Aprob,
Primar,
.........................
DECEBAL FĂGĂDĂU

CAIET DE SARCINI
PRIVIND ACHIZIȚIA LUCRĂRILOR DE CONFECȚIONARE,
REPARARE ȘI VOPSIRE A SUPORȚILOR METALICI (TĂLPICI)
PENTRU STÂLPII DE GHIDARE DIN PLASTIC CU CATADIOPTRI
I. DATE GENERALE
1.1. Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziția lucrărilor de confecționare,
reparare și vopsire a suporților metalici (tălpici) pentru stâlpii de ghidare din plastic cu
catadioptri.
II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI
2.1. Obiectul achiziției îl reprezintă lucrările de confecționare, reparare și vopsire a
suporților metalici (tălpici) pentru stâlpii de ghidare din plastic cu catadioptri existenți
în stațiunea Mamaia și municipiul Constanța.
2.2. Lucrările se vor executa după cum urmează:
Nr.
crt.
1

Denumire lucrare

U/M

Cantitate

Lucrări de înlocuire a tălpicilor metalici (confecționare și buc. 250
montare)
2
Lucrări de reparare și vopsire a tălpicilor metalici
buc. 150
Notă: Amplasamentele lucrărilor, data începerii și finalizării acestora, vor fi stabilite în
cadrul ordinelor de lucru ce vor fi înaintate executantului de către beneficiar.
III. DURATA DE FURNIZARE
3.1. Executantul se obligă să confecționeze, repare și să vopsească suporții metalici
(tălpici) pentru stâlpii de ghidare din plastic cu catadioptri menționați la punctul IV., în
termen de 30 de zile, de la data intrării în vigoare a contractului, la care este anexat
prezentul caiet de sarcini.
3.2. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.
IV. CANTITĂȚI ȘI CERINȚE TEHNICE
4.1. Lucrările de înlocuire se vor executa astfel:
- 250 bucăți suporți metal ici noi;
- suporții metalici vor avea suportul de fixare a stâlpului cu catadioptri confecţionat
din ţeavă de oţel cu dimensiunile: Ø = 140 mm, h = 200 mm, grosime de minim 2
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mm și maxim 4 mm, prevăzut cu două găuri cu Ø = 25 mm şi talpa confecţion ată din
tablă, formă pătrată, cu latura de 300 mm, grosime 5 mm, prevăzută în centru cu o
gaură de scurgere a apei cu Ø = 25 mm;
- bulonul pentru fixarea stâlpului cu catadioptrii în suportul tălpicului va fi
confecţionat din bară de plastic cu dimensiunile Ø = 24 mm şi L = 170 mm;
- aplicarea unui strat de grund rezistent la coroziune;
- aplicarea a două straturi de vopsea portocalie;
- lucrarea se va executa conform schiței atașate prezentului caiet de sarcini;
- executarea lucrării va cuprinde inclusiv transportul, manipularea, montarea dacă
este cazul precum și alte cheltuieli indirecte aferente.
4.2. Lucrările de reparații se vor executa după cum urmează:
- 150 bucăți;
- aducerea la forma inițială a suporților deformați ;
- pregătirea suprafeței prin îndepărtarea (răzuirea) cu șpaclu și peria de sârmă a
straturilor de vopsea exfoliate sau a impurităților (pământ, noroi, etc.);
- înlocuirea bulonului de fixare dacă acesta lipsește sau este deteriorat;
- aplicarea unui strat de grund rezistent la coroziune;
- aplicarea a două straturi de vopsea portocalie cu respectarea nuanței vopselei
celor aflați pe poziție;
- pe timpul executării lucrărilor vor fi luate toate măsurile de protejare a pietonilor
și autovehiculelor situate în apropiere;
- executarea lucrărilor se va realiza în teren, atunci când suporții nu necesită
operațiuni complexe de reparare, sau în ateliere de lucru dacă gradul de deteriorare al
suporților solicită operațiuni în aceste condiții;
- executarea lucrărilor se va realiza manifestând o atenție deosebită stâlpilor din
plastic cu catadioptri, eliminând posibilitatea degradării acestora;
- executarea lucrării va cuprinde inclusiv transportul, manipularea, montarea și
alte cheltuieli indirecte aferente lucrării.
Materialele din care se execută suporții metalici trebuie să fie de aceeaşi calitate,
precum cea înlocuită;
V. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI
Oferta financiară va include prețurile unitare pentru fiecare lucrare, precum și
valoarea totală, inclusiv T.V.A. care va fi evidențiată di stinct.
Prețurile vor include toate cheltuielile legate de manoperă/personal, materiale, utilaje
necesare, transportul, montare/demontare, aprovizionare, manipulare, cheltuieli
indirecte, beneficii, precum și alte costuri și taxe legale legate de activităț ile prestate.
Oferta financiară va fi structurată astfel:
Nr.
Lucrare
U.M. Cantitate Preț unitar T.V.A. Preț total T.V.A.
crt.
fără T.V.A. (preț
fără T.V.A. (preț
unitar)
total)
1
Suporți noi
Buc
250
ce
Suporți
necesita lucrări Buc.
de reparații
Val. totală
Val. totală cu TVA
2

150

Prețul de achiziție al lucrărilor pe întreaga durată a contractului este ferm,
exprimat în lei fără T.V.A..
Executantul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale,
probând totodată existența unei legături între furnizările care fac obiectul achiziției și
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obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul
constatator eliberat de O.N.R.C..
VI. RECEPŢIA LUCRĂRII
6.1. Se va realiza recepția parțială pe un tronson sau sector definit în ordinele de
lucru, precum și recepția finală la terminarea lucrărilor.
6.2. Recepția lucrărilor din punct de vedere calitativ și cantitativ, se va face pe baza
proceselor verbale de recepție parțială și finală.
6.3. Executantul garantează, prin semnarea procesului verbal de recepţie, că la data
recepţiei lucrarea executată corespunde cantitativ şi calitativ reglementărilor tehnice în
vigoare şi nu este afectată de vicii, fapt care ar diminua sau ar anula valoarea lucrării.
6.4. În cazul deteriorării lucrării, cauzate de calitatea necorespunzătoare a materialelor
sau a operaţiunilor executate, în perioada de garanţie, furnizorul se obligă să intervină
în mod oportun şi să înlocuiască gratuit componentele defecte fără alte costuri
suplimentare din partea beneficiarului.
VII. PERIOADA DE GARANȚIE
7.1. Perioada de garanție a lucrărilor este de 6 luni de la finalizarea lor, conform
procesului verbal de recepție.
7.2. Executantul va specifica garanția în luni a produsului, menționând modul de
asigurare al acestuia.
VIII. MODALITĂŢI DE PLATĂ
8.1 Decontarea se va face pe baza proceselor verbale de recepţie, a situaţiilor de plată
şi facturii întocmite de executant şi acceptate de beneficiar.
8.2. Plata facturii se va realiza din contul beneficiarului deschis la Trezoreria
Municipiului Constanţa, în termen de maxim 30 zile de la data acceptării şi înregistrării
facturilor, în funcţie de disponibilităţile bugetare.
8.3. Executantul este răspunzător de exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în
situaţiile de plată şi facturi, şi se obligă să restituie sumele încasate necuvenit şi
foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor
efectuate de organele abilitate (CFI; CFP; Curtea de Conturi, etc).
IX. PENALITĂŢI, DAUNE INTERESE
9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi
îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul contract, beneficiarul are dreptul de a
deduce din prezenta comandă, ca penalităţi o sumă reprezentând 0,03% pe zi,
începând cu prima zi de întârziere.
9.2. În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile, în termenul prevăzut la art.
8.2., acesta are obligaţia de a plăti penalităţi 0,03% din plata neefectuată pentru
fiecare zi de întârziere.
9.3. În cazul producerii, din vina exclusivă a executantului, a unor deteriorări ale
bunurilor puse la dispoziţie, acesta va remedia pe cheltuială proprie pagubele produse
în termen de 48 ore de la data constatării defecţiunii.
X. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE
10.1. Garanția de bună execuție se constituie în proporție de 5% din valoarea
lucrărilor contractate și se va constitui prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru
facturile parțiale.
10.2. Înainte de semnarea contractului, executantul este obligat să facă dovada
deschiderii contului de garanție la unitatea trezoreriei statului în cadrul organului fiscal
competent, în care se va vira inițial 0,5 % din valoarea contractului.
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10.3. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea executantului.
10.4. Beneficiarul va restitui executantului garantia de buna executie, dupa cum
urmeaza:
a)70% din valoarea garantiei de buna executie se va restitui in termen de 14 zile
de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu s-a
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;
b)30% din valoarea garantiei retinuta se va restitui la expirarea duratei de
garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, aprobat de
beneficiar.
10.5. În toate cazurile, restituirea garanției se va face ca urmare a solicitării scrise a
contractantului.
XI. MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA MUNCII
11.1. Executantul va respecta toate prevederile legale în vigoare la nivel naţional, care
conţin reglementări referitoare la protecţia muncii, prevenirea incendiilor şi protecţia
mediului, specifice activităţilor din domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun
în vederea îndeplinirii obiectului contractului, dar şi pentru protejarea personalului
propriu.
11.2. Executantul poate obţine informaţii privind reglementările obligatorii ce trebuie
respectate, referitoare la protecţia muncii, PSI, protecţia mediului înconjurător, de la
Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspecţia pentru Prevenirea Incendiilor, respectiv
Agenţia pentru Protecţia Mediului.
XII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
12.1. Criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”.

Director executiv

Şef serviciu

Radu Volcinschi

Ionuț Văduva
Inspector
Adina Popovici

Red. în 2 ex.
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