
Aprob,    

                                                    

                                                      Caiet de sarcini
pentru,,Lucrari de reparatii prin pietruire a drumurilor  satesti si comunale din comuna 

Blandesti,judetul Botosani”

          

       Prezentul caiet de sarcini  cuprinde specificatiile tehnice minime pentru achizitia publica de 
,,Lucrari de reparatii prin pietruire a drumurilor  satesti si comunale din comuna 
Blandesti,judetul Botosani”.
         
      Cod CPV- 45233142-6 – Lucrari de reparare a drumurilor(Rev.2)

     Caietul de sarcini contine cerinte  obligatorii impuse  de catre autoritatea contractanta, pentru  
elaborarea /prezentarea ofertei si lucrarile care vor fi executate in cadrul contractului de achizitie 
publica.
     
     Aceste lucrari  vin  în  întâmpinarea  solicitărilor  permanente  ale  cetăţenilor  localităţilor  care 
apartin comunei Blandesti,respectiv Blandesti,Cerchejeni ,Soldanesti şi  a  strategiei  locale  de  
dezvoltare  a  infrastructurii.
   
    Amplasamentul lucrărilor : se vor efectua lucrari de pietruire pe  toate drumurile comunale si 
satesti din Comuna Blandesti.
  
    Efectuarea lucrarilor se va face pe baza de comanda in care vor fi stabilite drumurile,cantitatea 
si durata de executie a lucrarilor.
   
   Având  în  vedere  ca  reţeaua  de  drumuri  comunale  şi  săteşti  se  afla  în  stare  de  degradare    
din  cauza topirii zapezilor  si a ploilor  din aceasta primăvara , este  necesara  refacerea  acestora 
prin lucrari de reparatii prin pietruire  pentru  buna  desfăşurare  a  activităţilor  şi  a  tranzitului  
prin  localitati.

    Astfel  de  lucrări  sunt  cu  atât  mai  necesare  cu  cât  în  perioada  de  toamnă - iarnă, prin  
ploile  şi  ninsorile  specifice  de  sezon  , se  pot produce  mult  mai  multe  degradări  ale  
drumurilor  locale. Prin  pietruirea  şi  tasarea  pe parcurs a stratului  de  piatră  , se  va  putea  
astfel  interveni  cu  promptitudine  la  dezăpezirea  zonelor  afectate de ninsori  dar  şi  o  mai  
bună  circulaţie  a  cetăţenilor  şi  a  vehiculelor  .
     
   Prin  decolmatarea  şanţurilor  se  va  produce  astfel  o  mai  bună  deversare  a  apelor  pluviale  
fără  afectarea  structurii  drumurilor, dar   şi  o  evacuare  rapidă  a  acestora  în  zonele  cu  risc  
de  producere  a  inundaţiilor .

  Drumurile  reabilitate sunt de categoría drumuri comunale si satesti, conform HGR 273/94.
  Listele  cu drumurile din domeniul public al comunei Blandesti fac parte din documentatie.

   Lăţimea platformei drumurilor proiectate este variabila dar in general de  aproximativ 4,0 m 
partea carosabila cu benzi de încadrare de 0,25 m de o parte şi de alta .



  Lucrarile  de reparatii constau  in :
- curatarea si decolmatarea santurilor si podetelor;
- indreptarea  drumurilor;
- achizitionarea si transportul pietrei;
- imprastierea pietrei  in strat de aproximativ 6 cm. ;

    Pentru lucrarile de indreptare,curatare si decolmatare a santurilor este necesara interventia cu 
autogrederul pentru aproximativ 10 ore.

   Pentru executia stratului se va utiliza  piatra-refuz de ciur >31 mm.
   
    Piatra  trebuie  sa  provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa 
contina corpuri straine vizibile ( bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente 
alterate si va fi insotita de certificate de conformitate a calitatii.

    Achizitionarea , transportul,  imprastierea   pietrei  intra  in obligatia executantului.

   Drumurile ,denumirea si lungimea acestora  vor fi mentionate in  comanda de catre responsabilul 
de lucrari, numit din partea beneficiarului .

    Stratul  de piatra  se va  executa de aproximativ  6-7 cm.

    Pentru activitatile pe care le desfasoara, executantul este responsabil de  respectarea legislatiei in 
vigoare  privind calitatea lucrarilor,a materialelor  precum  si  a normele de protectie a mediului,
tehnica securitatii muncii  si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

    Sursa de finantare a lucrarilor de reparatii prin pietruire a drumurilor  satesti si comunale din 
comuna Blandesti,judetul  Botosani  este  Bugetul  local.

   Contractul de lucrari se va incheia pana  in  data  31 decembrie  2018.

    Plata prestatiilor se va face in lei,cu OP,in termen de 25 zile de la data primirii facturii.
    
   Toate lucrarile de pietruire se vor efectua  pe baza comenzii pe drumurile stabilite de catre 
autoritatea  contractactanta ,in limita sumelor disponibile in bugetul local.

   In vederea efectuarii platii se vor prezenta urmatoarele:
-factura;
-situatie lucrari efectuate;
-proces verbal de receptie a lucrarilor;
-bon de cantar pentru  piatra;
-documente care atesta calitatea   materialelor(declaratii de conformitate,certificate de 
calitate,rapoarte de incercari etc).

  Valoarea estimata a contractului  este de pana la concurenta sumei de 100.840 lei(fara TVA).

   Procedura de achizitie  conform legii – Achizitie directa

   Achizitia se va realiza prin cumparare directa din Catalogul  electronic de bunuri,servicii si  
lucrari disponibil pe SEAP.In acest sens ,operatorii  economici interesati  posteaza in acest catalog 

electronic,oferta de prêt care sa nu depaseasca valoarea estimata a contractului si principalele 
caracteristici tehnice pana cel tarziu data de 17.04.2018,cu denumirea,,Lucrari de reparatii

prin pietruire a drumurilor  satesti si comunale din comuna Blandesti,judetul Botosani.”



 Oferta va fi considerata  conforma  doar daca in descrierea produsului  operatorii vor mentiona 
preturile pe operatiuni astfel:
-refuz de ciur >31mm-pret /tona;
-lucrari de indreptat/tasat cu buldo/autogreder-lei/ora
-transport piatra - lei/km (de la cariera de piatra pana la locul indicat de catre responsabilul cu 
lucrarea din partea autoritatii contractante)
   Doar in acest fel se va putea face departajarea  ,criteriul de selectie a ofertelor  fiind – pretul cel 
mai scazut/produs-operatiune.
   Pretul  este ferm si nu  poate fi modificat.
   Operatorii interesati vor publica ofertele in catalogul SEAP pe site-ul www.e-licitatie.ro pe cod 
CPV- 45233142-6 – Lucrari de reparare a drumurilor(Rev.2)
   Dupa  incarcarea ofertei operatorii vor trimite o informare de incarcare a ofertei catre 
Compartimentul Contabilitate-responsabil Achizitii Publice –Arama Pansela care sa contina  datele 
de identificare ale acesteia ,codul pozitiei de catalog,denumire operator  economic in SEAP,CUI, 
pe adresa de e-mail:primaria_blandesti@yahoo.com.Informarea va fi insotita de :
-declaratia privind conflictul de interese;
-declaratia privind neincadrarea in art.164,165,167 din legea nr.98/2016
-declaratie pe propria raspundere ca va respecta cerintele din caietul de sarcini;
-cel putin  2 (doua) contracte  sau alte documente care au avut ca obiect,activitati similare celor 
specificate in prezentul caiet de sarcini,din care sa reiasa ca detine experienta similara;
-certificat de inregistrare a S.C.
-certificat  constatator  ONRC,in termen de valabilitate la data transmiterii din care sa reiasa 
obiectul de activitate al ofertantului care sa aiba corespondent  in codul CAEN din certificatul 
constatator emis de ONRC.
    Documentele transmise trebuie sa fie reale si actuale,iar certificatele valide la data transmiterii.
    Dupa verificarea documentelor ,comisia de selectie a ofertelor din cadrul primariei ,va aproba  
initierea achizitiei directe in catalogul SEAP,cu operatorul economic a carui oferta a fost declarata  
complete si conforma,iar dupa finalizarea achizitiei  directe in SEAP, angajamentul legal constituit 
intre Autoritatea Contractanta si operatorul selectionat este un contract de achizitii care se va 
incheia pana la sfarsitul anului 2018.
    Lucrarile  de indreptare a drumurilor,de imprastiere a pietrei vor fi efectuate in  prezenta a cel 
putin un membru din comisia de receptie(din respectiva localitate),care va semna situatia lucrarilor 
respective si a procesului-verbal de receptie.
   Garantia de buna executie  a lucrarilor  este de 10% din  valoarea contractului fara TVA si se va 
constitui prin retineri successive din facturile emise.
   Se va prezenta  din partea executantului o garantia  a lucrarilor  efectuate   de  cel putin 12  luni.
   Receptia lucrarilor se va face la terminarea executiei pe drumurile stabilite in comanda emisa de  
catre autoritatea contractanta,in conformitate cu reglementarile in vigoare privind metodologia de 
receptionare a lucrarilor.
    Procesul verbal de receptie a lucrarilor de executie va cuprinde: denumirea strazilor 
pietruite;suprafata pietruita in Km. cu grosimea stratului real executata precum si specificatii 
privind calitatea lucrarilor .
    Pentru lucrarile de indreptat drumuri si decolmatat  santuri se va prezenta situatie de lucrari 
separat  si proces-verbal de receptie a lucrarilor.

   
                   Intocmit,

Responsabil Achizitii-Arama Pansela
     

    

http://www.e-licitatie.ro/

