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Caiet de sarcini
întocmire documentaţie tehnică „împrejmuire parc Curcubeului"municipiul Botoşani

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare
ofertant.
Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.
Prevederile Caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor ducând la eliminarea
ofertei.
Denumirea autorităţii contractante: MUNICIPIUL BOTOŞANI
Cod fiscal: <33.72.882 >, Adresa: <Piaţa Revoluţiei nr.l>, Numărul de telefon, <0231/502200
>, fax, <0231/531595>, e-mail: <primaria@ primariabt.ro>,
Sursele de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: bugetul local.
Obiectul contractului de servicii :
întocmire documentaţie tehnică „împrejmuire parc Curcubeului"municipiul Botoşani
Legislaţia aplicată:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
- Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34 / 2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 337 din 17.07.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din
19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu toate completările si modificările
ulterioare.
Justificarea necesităţii şi oportunităţii
Municipiul Botoşani a finalizat investiţia "Reabilitarea parcului Curcubeului în municipiul
Botoşani", proiect cofinanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu.

în prezent se derulează executarea lucrărilor de reabilitare a străzii Primăverii care este,
pe o porţiune, în imediata vecinătate a parcului Curcubeului.
Având în vedere că împrejmuirea actuală a parcului prezintă o stare avansată de
degradare, că spre strada Primăverii este discontinuă ca urmare a intervenţiei în timp a
deţinătorilor de utilităţi care au înlocuit pe un tronson plasele de gard cu altele de alt tip, este
necesară şi oportună refacerea îmrejmuirii.
Lungimea împrejmuirii este de 403 ml., din care 128 ml.spre strada Primăverii.
Documentaţia tehnică se va realiza în conformitate cu prevederile H.G.28/2008 şi
Ordinului nr.863/2008 şi va conţine:
-

DTAC - două exemplare originale

-

proiect tehnic şi detalii de execuţie - trei exemplare originale

-

urmărirea execuţiei.

La întocmirea documentaţiei tehnice proiectantul va avea in vedere urmatoarele obligaţii
principale referitoare la calitatea construcţiilor:
- precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcţiei;
- asigurarea prin proiect si detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor,
cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
- prezentarea proiectelor elaborate in fata specialiştilor verificatori de proiecte atestati;
elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor,
exploatarea, intretinerea si reparaţiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmărire privind
comportarea in timp a construcţiilor;
- stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente
cerinţelor si participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului;
- participarea la întocmirii cărţii tehnice a construcţiei şi recepţia lucrărilor executate.
Fazele de proiectare sunt: DTAC, PT, DDE, UE.
La analiza ofertei tehnice se va verifica corespondenţa dintre oferta prezentată şi cerinţele
impuse prin prezentul Caiet de sarcini, nerespectarea acestuia conducând la excluderea ofertei.
Proiectantul este obligat să respecte normele şi normativele în vigoare la data execuţiei
lucrărilor de proiectare.
Proiectantul va obţine Certificatul de urbanism si Autorizaţia de construire pentru
obiectiv.
Proiectului tehnic va fi verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale, va fi însoţit
de detalii de execuţie pentru soluţiile propuse, de caiete de sarcini care să dezvolte în
elementele tehnice menţionate în planşe.

Toate plăţile pentru obţinerea Autorizaţiei de construire, inclusiv verificatori, se vor
efectua de către proiectant şi vor fi incluse în oferta financiară.
Este necesar de asemenea să fie prezentate listele cantităţilor de lucrări, centralizator
obiectelor pe obiectiv, centralizatorul categoriilor de lucrări pe obiecte, listele cantităţile lucrări
pe capitole de lucrări.
Proiectantul va prezenta de asemenea programul privind controlul calităţii lucrării propus
şi aprobat de ISC. Botoşani.
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