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CAIET DE SARCINI 

 

“Reparatii capitale gard Camin Cultural Moresti” 

 
1. Informatii generale: 

Denumirea autoritatii contractante : Primaria Orasului Ungheni 

Denumirea achizitiei: “Reparatii capitale gard Camin Cultural Moresti” 
Sursa de finantare: Buget local 

Valoarea totala estimativa a achizitiei 160.000 inclusiv TVA 

Cod CPV: 45340000-2 Lucrări de instalare de garduri, de balustrade și de dispozitive de siguranță 

Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. 

 

2. Obiectul Achizitiei 

Achizitia are ca scop efectuarea de lucrari de “Reparatii capitale gard Camin Cultural Moresti” 

3. Descrierea lucrarilor necesare 

Pentru realizarea obiectivului de reparatii se vor realiza minim urmatoarele lucrari: 

- Desfacere/Demontat gard existent  

- Sapaturi pentru fundatie 

- Turnat beton pentru fundatii  

- Zidarie din boltari prefabricati si BCA 

- Montare elemnete prefabricate (capace stalp si capac zid) 

- Vopsit gard cu lavabil exterior 

- Montare poarta pietonala 

- Montare poarta acces auto 

Conditiile tehnice de calitate pentru materialele utilizate vor fi cele prevazute in standardele in 

vigoare. 

La intocmirea ofertei se va lua in calcul orice alta categorie de lucrari si/sau orice material 

(neincluse in prezenta documentatie) considerate de catre ofertant ca necesare in vederea 

executarii unei lucrari de calitate. 

 

4. Masuri de securitate si sanatate in munca 

Operatorul serviciului va lua urmatoarele masuri minimale: 
o asigurarea timpului de lucru conform prevederilor legale 
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o asigurarea echipamentului de protectie pentru fiecare functie in parte, potrivit 

normativului in vigoare, inclusiv echipamente speciale pentru personalul care executa 

serviciul si foloseste substante toxice; 
o asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare lucrator/angajat; 
o asigurarea drepturilor prevazute prin contractual individual de munca in cazul 

accidentelor invalidate; 
o asigurarea controlului medical periodic al salariatilor; 
o asigurarea curatirii, spalarii si dezinfectarii masinilor si recipientelor folosite; 
o sa protejeze mediul inconjurator. 

 
5. Vizitarea amplasamentului: 

In vederea intocmirii ofertei tehnice si financiare ofertantii pot vizita amplasamentul in 

prezenta reprezentantilor institutiei. 

6. Receptia lucrarii 

Receptia lucrarilor de reparatie instalatia sanitara se va face, prin intocmirea Procesului 

verbal de receptie, la completa terminare a execuției lor și va consta în: 

 Verificari scriptice privind calitatea materialelor puse în opera, pe baza de certificare de 

calitate; 

 Verificari fizice privind: 

a) Completa terminare a lucrărilor de reparatii; 

b) Respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip si a dispozițiilor de santier;  

c) Remediarea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de 

santier 

 

7. Conditii de plata: 

Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor documente: 

- Factura in original; 

- Proces verbal de receptie a lucrarii; 

Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 30 de zile, de la inregistrarea facturii in 

unitate 

 

8. Durata contactului 

Durata contractului este de 30 de zile. 

 

Prezentului caiet de sarcini se anexeaza antemasuratoarea si listele de cantitati. 

 

 

Intocmit, 

Administrator public 

Pop Otilia 


