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CAIETDE SARC1NI

pentru executarea lucrarilor de refacere a aleilor cu pavele 
prefabricate din beton, din incinta Direcfiei Generate de 
Asistenfd Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman.

1. Obiectul achizifiei de lucrari

Prezentul caiet de sarcini este destinat lucrarilor de refacere a 
aleilor cu pavele prefabricate din beton, delimitate de borduri.

Avand in vedere starea necorespunzatoare a aleilor din incinta 
institupei, executarea lucrarilor de reamenajare a acestora in 
vederea aducerii la o stare normala care sa asigure siguranfa §i 
confortul beneficiarilor.

Traseul care necesita reparapi cumuleaza o suprafafa 
aproximativa de 650 mp.

Amenajarea aleilor cu pavele din beton va spori nivelul de 
siguranfa pentru circulapa pietonala.

Se considera ca prin implementarea proiectului, calitatea 
mediului inconjurator se va imbunatapprin reducerea efectelor



directe asupra terenului din cauza circuiafiei pietonale 
neorganizate.

2. Materiale folosite

Imbracaminfile din pavaje executate din dale prefabricate din 
beton se executa conform prevederilor standardului SR 
6978-95-PA VAJE DIN PIATRA NA TURALA, PA VELE 
NORMALE §i a prevederilor din agrementul tehnic prezentat 
beneficiarului fi constructorului, de catre furnizorul pavelelor.

Pentru realizarea lucrarilor de materiale utilizate, vor trebui sa 
aiba certificate de conformitate emise de organisme de 
certificare §i acreditare conform dispozifiei HG nr. 622/2004 
privind stabilirea condifiilor de introducerepe piafa a 
produselor pentru construcfii fi a Ordinr.lui 1558/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului privind atestcrea conformitafii 
produselor pentru construcfii, cu modificarile ulterioare §i 
Ordinului 1746/2005 privind aprobarea listei organismnelor 
recunoscute in domeniul produselor pentru construcfii, cu 
modificarile ulterioare, emise de Ministerul Transporturilor, 
Construcfiilor §i Turismului.

•  Pentru repararea aleilor se vor folosi pavele din beton de 
forma dreptunghiulara cu urmatoarele dimensiuni:(Pavaj 
rezidential Symmetrica, dreptunghi. in doua culori, 200 x 
100 x40 mm)

Agregatele folosite pentru stratul de funaare trebuie sa 
indeplineasca condifiile din standardele in vigoare precum §i 
certificate de conformitate.

Firmele care nu sunt producatoare de pavele vor f i  nevoite sa 
prezinte certificatul de conformitate al fiumei producatoare.

3. Durata de execufie



Durata de execufie a lucrarilor este de 40 de zile de la data 
semnarii contractului.

Executantul va prezenta un grafic de executare a lucrarilor care 
va sta la baza incheierii contractului.

4. Detalii de execufie

Lucrarile constau in pregatirea stratului suport de nisip cu 
grosime de minim 5 cm, pregatirea stratului de fundafie cupiatra 
sparta granulata, unde este cazul. (conform devizului estimativ)

Aleile ce vor fi refacute vor fi delimitate cu borduri din beton 
vibropresat, conform standardului si mcdelului ales

Pantele necesare vor trebui sa fie prevazute fi executate in 
momentul pregatirii infrastructurii.

La compactarea suprafetelor se recomar da folosirea placilor 
vibratoare acoperite cu cauciuc de protecfie, pentru uniformitate 
mai mare fi pentru a evita producerea degradarii pavelelor.
Odata compact at pavajul, peste stratul de pavele se intinde un 
strat sub fire de nisip. Ac east a operafiune este mentia sa 
garanteze o perfecta inchidere a rostului. permifandpavajului o 
mai bund funcfionare mecanica.

Produsele folosite (piatra sparta granulata, nisip) vor f i  insofite 
de certificate de atestare a conformitafii produselor pentru 
construefii de drumuri, emise de un organism recunoscut in 
domeniu cu atribufii in atestarea conformitafii produselor pentru 
construcfii.

5. Capacitatea tehnica fi/sau profesionala
a. Declarafiile privind lista principalelor lucrari similare
b. Informafii privind experienfa similara: se va demonstra 

executarea a cel pufin un contract/parfi din contract sau o 
comanda al carui obiect a fost execufia unor lucrari similare.



Orice fi§a privind exeperienfa simi lard va f i  ins opt d de 
certificat de bund execupe pentru lucrari.

c. Informapi privind utilajele, instalapile, echipamente tehnice 
necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari. Pentru 
utilajele, instalapile, echipamentele tehnice ce nu le are in 
dotare, ofertantul va prezenta contracte/convenpi de inchiriere 
sau angajament dat de un operator economic/persoana fizica 
de punere la dispozipa ofertantului a utilajului/utilajelor in 
cauza, in situapa in care acesta va f i  declarat cdpigator.

6. Ofertarea lucrarilor

Ofertarea lucrarilor se face in baza unui deviz estimastiv, pentru 
cant it dpie de lucrari conform ORDINULUI Nr. 1568 din 
15.10.2002pentru aprobarea reglementdrii tehnice „ Ghidprivind 
elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari §i obiecte de 
construcpipentru investipi realizate ain fonduripublice”, 
indicativ P 9111 -02

7. Decontarea lucrarilor.

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza 
urmatoarelor documente:

- Devizul intocmit la sfarsitul lucrari lor.
-  proces verbal de receppe, semnat de reprezentanpi celor 

doua parp.
8. Verificarea lucrarilor

Verificarea lucrarilor se va face pe toata durata desfa§urdrii 
acestora, astfel:

- Verificarea va avea ca scop respectarea grosimii 
fundapilor, aspectului general al pcvajului, culorii,



pantelor prevazute pentru scurgerea apelor pluviale, 
verificarea indeplinirii condipilor de execute fi  calitatea, 
impuse de caietul de sarcini, precum fi constatarile 
consemnate pe parcursul execupei de catre beneficiar.

9. Garanpa lucrarilor

Perioada de garanpe va f i  de 24 de luni calendaristice de la 
data receppei, la terminarea lucrarilor.

10. Receppa lucrarilor 

Receppa la terminarea lucrarilor

Comisia de receppe a lucrarilor, dupa notificarea beneficiarului de 
catre constructor asupra terminarii lucrarilor, verified, cantitativ 
fi  calitativ, lucrarile executate conform contractului de execupe de 
lucrari §i caietului de sarcini. in urma acestei recepp, se incheie 
„Proces verbal” de receppe la terminarea lucrarilor.

Receppa finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garanpe specificata in 
contractul de lucrari §i se va face in condipile prevederilor legale.

Plata lucrarilor se va efectua in termen de 20 de zile de la data 
efectuarii receppei §i emiterii facturii.

11. Criteriul de atribuire:prelul cel mai sedzut.

Criteriile menponate in prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii 
fi eliminatorii.
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