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Caiet de sarcini  

 
Imprejumuire partiala si porti acces la terenul situat in  

intravilanul orasului Ungheni, identificat prin CF 56439 

 
 

1. INFORMATII GENERALE  

Denumirea autorităţii contractante: UAT Orașul Ungheni 

Denumirea achizitiei: „Imprejumuire partiala si porti acces la terenul situat in intravilanul orasului 

Ungheni, identificat prin CF 56439” 

Surse de finanţare: Buget local  

Cod de clasificare C.P.V. 45342000-6. Montare de garduri (Rev.2) 

Valoarea totală estimativă a achiziţiei: 450.000 TVA inclus 

 

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor şi 

conţine ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică 

şi financiară.  

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 

 În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 

considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 

superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.  

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage 

descalificarea ofertantului.  

Lipsa uneia dintre caracteristicile tehnice solicitate sau neasumarea obligaţiilor impuse de achizitor 

constituie motiv de respingere a ofertei. 

 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Obiectul contractului îl constituie Imprejumuire partiala si porti acces la terenul situat in intravilanul 

orasului Ungheni, identificat prin CF 56439. 
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4. PREVEDERI GENERALE 

Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice si tehnologice corespunzătoare pentru 

respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

În cazul în care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini Beneficiarul va 

dispune întreruperea executiei lucrărilor si luarea măsurilor necesare ce se impun. 

 

5. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Se dorește împrejmuirea terenului cu gard din panouri bordurate din sârmă, cu structură din țeavă 

pătrată cu dimensiune de 60x40 mm, cu înălțimea de 2,0 m și dublat cu stâlpi de 100x100 cm, cu 

înălțimea de 6,0 m pe latura scurtă a terenului. 

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații izolate rotunde cu Ɵ35 cm sub stâlpii metalici de 2,0 m 

înălțime, și de 60x100 cm sub stâlpii metalici de 6,0 m. 

Înălțimea bordurilor de fundare va fi de 1,00 m. 

Stâlpii vor fi fixați în fundații cu ancore chimice și prin 4 șuruburi M12x300 mm.  

Împrejmuirea va avea trei porți de acces. 

Se vor executa următoarele lucrări: 

- montarea a aproximativ 400 ml de gard din panori bordurate cu sârmă 

- contruirea unei porti de acces cu o latime de 6 m 

- montarea de stalpi de metal pentru structura, cu fundatie din beton, la o distanta de 2.5 m intre 

stalpi 

- planurile si dimensiunile se regasesc in anexa. 

La executarea lucrărilor se va ține cont de antemăsurătoarea atașată prezentului caiet de sarcini și 

de documentația tehnică pusă la dispoziție de către autoritatea contractantă. 

 

6. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE EXECUTANTULUI  

a. asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea contractului  

b. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.  

c. îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor 

legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu 

succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite  

d. executarea lucrărilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;  

e. asigurarea gradului de flexibilitate solicitat de Autoritatea Contractantă în executarea lucrărilor în 

funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea contractului. 

Flexibilitate se referă și la prezentarea, dupa semnarea contractului.  

f. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru lucrările desfășurate conform 

Contractului . 

g. informarea de urgenţă a Autorității contractante despre orice eveniment sau circumstanţe ce pot 

împiedica îndeplinirea la timp şi cu eficienţă a obiectului achiziţiei;  

h. asigurarea personalului calificat corespunzător pentru a duce la bun sfârşit sarcinile cerute în 

documentaţia de atribuire.  

 

7.  OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITIORULUI  

a. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor 

așteptate și pentru buna desfășurare a campaniei integrate de comunicare. 



b. desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului, 

constând întrun dialog sistematic cu operatorul economic, pentru a explica şi discuta în detaliu 

cerinţele specifice referitoare la derularea contractului.  

c. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului 

 

8. DURATA CONTRACTULUI  

Durata de execuție a documentațiilor ce fac obiectul contractului: - 30 de zile  

 

Prezentului caiet de sarcini se anexează listele de cantitati, iar la cerere și documentația tehnică a 

obiectivului de investiții. 

 

IMPORTANT: La recepția lucrărilor se va ceda achizitorului drepturile de exclusivitate asupra 

obiectului contractului. 

 

 

 

Intocmit, 

 

Administrator public 

Pop Otilia 


