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Aprobat
Conducătorul unității
Tudor-Ion ZDROB

CAIET DE SARCINI
INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie
ansamblul cerințelor pe baza căruia se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Cerințele impuse vor fi considerate ca minimale. În acest sens, orice ofertă tehnică 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 cerințelor
minimale din caietul de sarcini.
Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte
integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.
Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.
Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini sau prezintă caracteristici tehnice
inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi declarată
neconformă și va fi respinsă. Ofertanții au obligația de a elabora Propunerea Tehnică cu
respectarea în totalitate a cerințelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini.

I.

INFORMAȚII GENERALE
a)

Denumire contract achiziție publică ”REPARAȚII CU MIXTURĂ

ASFALTICĂ DRUM PRELUCA ÎN SAT BOTUȘ, COMUNA FUNDU MOLDOVEI,
JUDEȚUL SUCEAVA” .
b)

Amplasamentul investiției: PRELUCA sat Botus, comuna Fundu Moldovei,

județul Suceava.
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c)

Beneficiarul investiției: Comuna Fundu Moldovei, județul Suceava,

reprezentată legal prin domnul Tudor Ion ZDROB, în calitate de primar al comunei.

II.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Titlu: ”REPARAȚII CU MIXTURĂ ASFALTICĂ DRUM PRELUCA ÎN SAT
BOTUȘ, COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA”.
Cod CPV PRINCIPAL: 45233251-3 Lucrări de reînnoire a îmbrăcămintei rutiere

(Rev.2)
Lucrările de reparații cuprind:
1.Lucrări de reparatii cu BA 16
-Decaparea imbracamintii existente pe 4 cm pe 40 % din suprafata totala ;
- Plombari cu mixtura BA16 pe 4 cm
2.Covor asfaltic BA16 pe suprafata totala de 3200 mp
- Asternere strat de uzura BA16 pe 4 cm
3.Acostamente din piatra Sparta pe 4 cm grosime
III.

DOMENIUL DE APLICARE AL CAIETULUI DE SARCINI:
1. Prevederile prezentului Caiet de Sarcini se aplică în toate etapele de furnizare a

lucrărilor.
2. Prevederile prezentului Caiet de Sarcini sunt obligatorii pentru furnizorul lucrărilor.
3. Prevederile prezentului Caiet de Sarcini nu anulează obligațiile furnizorului de a
respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data
executării lucrărilor.
4. Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de Sarcini au fost stabilite
pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

IV.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnică, va consta într-un comentariu al cerințelor prevăzute în prezentul caiet
de sarcini.
Cerințele impuse în caietul de sarcini sunt considerate cerințe minimale, nerespectarea
acestora ducând la respingerea ofertei.
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V.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Ofertantul va posta în SEAP valoarea totală a propunerii financiare.
Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim

două zecimale.
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de
furnizarea lucrărilor, protejarea mediului conform normelor legale, procurarea, transportul
depozitarea, predarea si montajul produselor ce fac obiectul contractului, conform cerințelor
impuse prin Caietul de sarcini.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri,
dacă sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor
contractuale, precum și marja de profit.
Propunerea financiară va cuprinde următoarele: formularul de ofertă (formularul nr. 1).
Oferta va fi fundamentată cu luarea în considerare a prevederilor legale cu privire la
legislația în domeniul muncii, mediului și fiscal, ce pot fi consultate pe www.mmuncii.ro ,
www.mmediu.ro , www.mfinante.ro.
Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
angajare în contract. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată
perioada de valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care
pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului.
Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi
disponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.

VI.

EVALUAREA OFERTELOR

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Evaluarea propunerii financiare

Evaluarea propunerii tehnice

Criteriu: valoarea propunerii financiare în lei
(fără TVA) – 100%
Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu
cerințele caietului de sarcini.
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Desemnarea ofertei
câștigătoare/Algoritm de calcul scor
final

Oferta conformă cu prețul cel mai mic va fi
considerată oferta câștigătoare.

Întocmit,
Responsabil achiziții publice
Elena ANDRONICESCU
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