
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

Direcția Generală de Asistenţă Socialăși Protecția Copilului

Mun. Alexandria, sr. Dunării ur. 7; Tel. 2471316611; Fax 0247/406060; E-mail: dgaspatr aftoo,com

Nr. 26590 19 Octombrie 2020

APROBAT
p-Director general

Putincanu Marius Mugurel

AVIZAT
p. Director general Adi.Ec. A

Dinu Lenyat Carmen
.

n |

CAIET DE SARCINI ea
Pentru achizitionarea de pavele si executarea lucrarilor de amenajare alei curte cu

pavele prefabricate din beton la Centrul de tip familial Maria-loana din structura
DGASPC Teleorman

|

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul

cerintelor pe baza carora se elaboraza de catre ficcare ofertant propunerea tehnicţ.

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE DE PRODUSESI LUCRARI

prezentul Caiet de Sarcini este destinat achizitiei de pavele si lucrarilor de amenajare alei curte cu

pavele prefabricate din beton, delimitate de borduri.
|

and în vedere starea necorespunzatoare a aleilor din incinta Centrului Maria-loana, se impune

executarea lucrarilor de reamenajare a acestora in vederea aducerii la o stâre normala care sa asigure

sigurantasi confortul beneficiarilor.
Trascul care necesita reparatii cumuleaza o suprafata aproximativa de 230 mp.

Amenajarea de alei cu pavele din beton va spori nivelulde siguranta pentru circulatia pietonala.

Se considera ca, prin implementarea proiectului, calitatea mediului inconjurator se va imbunatati prin

reducerea efectelor directe asupra terenului din cauza circulatiei pietonale neorganizate.

Valoarea totala estimata pentru pavele si montarea acestora este de 24201.68 leifara TVA

2. MATERIALE FOLOSITE
|

Minbracamintile din pavaje executate din dale prefabricate din betonse Executa conform standardului

SR 6978-95-PAVAJE DIN PIATRA NATURALA, PAVELE NORMALE si & prevederilor din agrementul

tehnic prezentat beneficiarului si constructorului de catre furnizorul pavelelor

Pentru realizarea lucrarilor de materiale utilizate, vor trebui sa aiba certificate de conformitate emise

de organisme de certificare si acreditare conform dispozitiei H.G, nr.622/2004 privind stabilirea conditiilor

de introducere pe piata a produselor pentru constructii si a Ordinului nr. 896/2005 pentru modificarea şi

Completarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcții, aprobat prin

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilorși turismului nr. 1.558/2004

+ Pentru amenajarea aleilor se vor folosi pavele din beton de forma dreptunghiulara CU

urmatoarele dimensiuni : 200x100x40 mm (pavaj rezidential Symetrica, dreptunghiular, în

doulă culori)
|

Agregatele folosite pentru stratul de fundare trebuie sa indeplinească condit

vigoare, precum si certificate de conformitate

Iele care nusunt producatoare de pavele vor fi nevoite sa prezinte certificatul de conformitate al

firmei producatoare.

le din standardele in



3. DURATA DE EXECUTIE
Durara de executie a lucrariloreste de 40 de zile de la data semnarii cont tului.

Beccutantul va prezenta un grafic de cxecutare a lucrarilorcare stala baz incheierii contractului.

4. DETALII DE EXECUTIE
||urarile constau în pregatirea stratului suport de nisip cugrosime de minim 5 cm, pregatirea

stratului de fundatie cu piatra sparta granulata, unde este cazul

Acile cevor fi amenajate vorfidelimitate cu borduri din beton vibropresat conform standardului si

modelului ales. Pavelele trebuie insotite de certificate de calitatesi de conformitate emise de producatorcare

cbuie sa garanteze faptul ca modul de fabricare si calitatea dessioti de conform standardelor si

mormativelor în vigoare. Nu se vor folosi pavele ciobite sau care nu respectă dimensiunile prevazute in fisa

Dornlea a produsului. Montarea se va face element langa element fixandurte prin batere cu ciocanul de

Satciue. NUse accepta ca diferenta intre pavele invecinate sau intre acestea S/ borduri sa fie mai mare de + 2

mm

|

Pantele necesare pentru scurgerea apelor pluviale vor trebui safie prevazute si executate in momentul

pregatirii infrastructurii.
La compactarea suprafetelor se recomanda folosirea placilor vibratoare acoperite cu cauciuc de

protectie pentru uniformitate mai mare sipentru a evita producerea degradarii pavelelor. Odata compastat

pavajul, peste stratul de pavele se intinde un strat subtire de nisip. Aceasta operatiune este menita sa

garanteze-o perfecta inchidere a rostului permitand pavajului o mai buna functionare mecanica.

Prodiscle folosite (piatra sparta granulata, nisip) vor fi insotite de certificate de atestare a

conformitatii produselor pentru constructi de drumuri, emise de un organism recunoscut în domeniu cu

atributii în atestarea conformitatii produselor pentru constructii
|

5, CAPACITATEA TEHNICASI /SAU PROFESIONALA |

a. Declaratiile privind lista principalelor lucrari similare; |

Informatii privind experienta similara: se va demonstra executarea
4 ce putin un contract/parti din

Ponmact sau O comanda al carui obiecta fost executia unor lucrari similare.
Orice fisa privind experienta similara va fi însotita de certificat de buna executie pentru lucrari.

= Ioformatii privind utilajele, instalatiile, echipamente tehnice necesare pentru indeplinirea contractului de

lucrari
|

Pentru utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice care nu le are in dotare, ofertantul va prezenta

contracte/conventii de închiriere sau angajament dat de un operator economie/persoana fizica de punere la

dispozitia ofertantuluia utilajelor în cauza, in situatia în care acestă VA fi declafat castigator.

6. OFERTAREA LUCRARILOR
Ofertarea lucrarilor se face in baza unui deviz estimativ pentru cantitatile de lucrari ce urmează a fi

Ceculate, a materialelor, pieselorşi accesoriilor ceurmeazaafi folosite |

În vederea fundamentării ofertei ofertantul are obligatia să viziteze locatia, pentru documentare și o

eatimare cât mai corectă șiprecisă a necesarului de materiale. Vizitaren, implasamentului va fi

Sfectuata în urma unei solicitari la telefon 0247324824, Centru Maria-loana.

7, DECONTAREA LUCRARILOR
|

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza toarelor documente: |

“ Deviz intocmit la sfarsitul lucrarilor;

— Proces-verbal de receptie semnat de reprezentantii celor dova parti |

$. VERIFICAREA LUCRARILOR |

Verificarea lucrarilor se va face pe toata durata desfasurarii acestora, astfel

"Pet ficarea va avea ca scop respectarea grosimii fundatilor, aspectulti general al pavajului, culorii,

pantelor prevazute pentru scurgerea apelor pluviale, veriicarea indeplinirii conditiilor de
executie si

Palitatea impuse de Caietul de Sarcini, precum si constatarile consemnate Pe parcursul executiei de

catre beneficiar
[
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9. GARANTIA LUCRARILOR
Perioadade garantie va fi de 24 de lunide la data receptiei la terminarea lucrarilor.

10. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia la terminarea lucrarilor

Comisia de receptie a lucrarilor, dupa notificarea beneficiarului de catre construcțor asupra terminarii
lucrarilor, verifica, cantitativsi calitativ, lucrarile executate conform contractului de executie de lucrarisi
Caietului de Sarcini. In urma acestei receptii se incheie Proces-Verbal de rece la terminarea lucrarilor.

Receptia cantitativa si calitativa se va face lu adre
Centru Maria-loana, Loc Alexandria, Str. 1907,nr. 129, jud. Teleorman

Receptia finala

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie specificata in Contractsi se va efectua in
conditiile prevederilor legale.
Plata lucrarilor se va efectua în termen de 30 de zile de la data efectuarii receptiei si emiterii facturii.

11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut.
Criteriile mentionate in prezentulCaiet de Sarcini sunt obligatorii i eliminatori

Compartiment Achizitii Publice
si Contractare Servicii Sociale

Crivat Georgeta


