
CAIET DE SARCINI 
 
 

1 . INTRODUCERE 

Denumirea obiectivului de investiţie: “Modernizare teren de sport – Liceul Tehnologic 
Odobesti” 

Beneficiar:  Orasul Odobesti. 
Amplasament: Liceul tehnologic Odobesti - Strada Stefan cel Mare nr.40, orasul Odobesti, 

jud. Vrancea 
Denumirea contractului: Intocmire Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, 

(DALI), pentru obiectivul “Modernizare teren de sport – Liceul Tehnologic Odobesti”  
Cod CPV: 71242000-6 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor  (Rev.2) 

2. VALOAREA ESTIMATA A SERVICIILOR 

700,00 – 937,00 lei (exclusiv TVA) 
3. CONDIŢII OBLIGATORII 

Operatorul economic are obligatia de a face dovada ca are dreptul legal de a executa 
contractul care face obiectul prezentului caiet de sarcini. Se va prezenta Certificatul Constatator emis 
de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila conform cu originalul) din care sa reiasa obiectul de 
activitate.  
4.  OBIECTUL CONTRACTULUI  

Obiectul contractului de servicii constă în elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul “Modernizare teren de sport – Liceul Tehnologic Odobesti” 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii va respecta continutul cadru din HG  nr. 
907/ 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

La elaborarea documentaţiei şi întocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligaţia de 
a aplica/respecta toate actele normative şi prescripţiile tehnice în vigoare, aplicabile specificului 
contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea prestatorul va aplica/respecta şi 
eventualele acte normative şi prescripţii tehnice aplicabile, care intră în vigoare pe parcursul 
îndeplinirii contractului, după caz. 

La dispozitia proiectului va fi pusa o suprafata de 1.152,00 mp, in vederea imprejmuirii si 
amenajarii unui teren multifunctional de fotbal și tenis.  

Caracteristici: 
 terenul va avea suprafața de joc artificiala (gazon 24 mm, multisport), aplicata pe o 

platforma betonata;  
 imprejmuire din gard de plasa cu inaltime de 4 m 
 borduri perimetrale 
 sistem de supraveghere video;  
 instalatie de iluminare nocturna;  
 dotari :  
- porti handbal – 2 buc, confectionate din otel, profil 80x80 mm, cu fixare in suprafata de joc 

cu dibluri, pentru a-i conferi o stabilitate sporita in timpul jocului. Spatele portii si barele de sustinere 
a plasei, realizate din teava rotunda de 33x2.9 mm, rabatabile. Adancimea portii = 1 m in partea de 
jos si 0.8 m in partea de sus. - plase porți – 2 buc,  3x2m, polietilena fir 2.5 mm, ochi 100x100 mm. 
Adancime 100cm sus, 100 cm jos 

- fileu tenis de câmp – polipropilena, fir grosime 4 mm, ochiuri 45x45 mm, banda din PVC 50 
mm in partea superioara, cablu de tensionare din otel cu diametrul de 5mm. Certificat UNI EN 1510n 
Clasa B 

- stalpi tenis – 2 buc, profil patrat de dur-aluminiu eloxat 80x80 mm; includ cupele de fixare in 
suprafata de joc si manivela de reglare a tensionarii fileului 



- inaltator fileu tenis de camp 
- banda reglare fileu tenis 

- carlig de ancorare banda reglare 
- scaun arbitru – otel vopsit in camp electrostatic, cu masuta de scris, sezutul este executat din 
material plastic, tip scoica . Demontabil si pliabil. 

Durata contractului este de maxim 15 zile lucratoare de la semnarea acestuia de catre 
ambele parti. Prestatorul are obligaţia de a-şi asuma răspunderea pentru soluţia proiectata, pentru 
estimarea cantităţilor de lucrări şi încadrările în categoriile de lucrări, precum şi pentru valoarea 
estimata a investiţiei. 

Termenul de rezolvare a tuturor observaţiilor beneficiarului,  este de maxim 5 zile de la 
momentul in care i-au fost comunicate. Daca i se solicita, prestatorul are obligaţia de a fi prezent şi 
de a susţine documentaţia în şedinţele de avizare ale Comisiilor Consiliului Local, precum  şi în 
şedinţa Consiliului local în care se va prezenta spre aprobare Documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţii cu indicatorii tehnico-economici aferenţi.  

5. CONDIŢII DE PREŢ 

Preţul contractului va fi exprimat în lei, fără TVA. Pe perioada de derulare a contractului, 
preţul nu se va actualiza. 
6. CONDIŢII DE ÎNCEPERE ŞI EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
 Executarea contractului va începe numai după constituirea garanţiei de bună execuţie.  
7. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE  
 Executantul serviciilor de proiectare are obligaţia de a constitui garantia de buna executie de 
5% din valoarea fara TVA a contractului in una din formele prevazute la art. 39 si 40 din HG 
395/2016. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face conform art. 42 din H.G. nr. 395/2016. 
8. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA  
 Documentaţia de proiectare va fi predata beneficiarului,  pe suport de hârtie în 2 (doua) 
exemplare originale  şi în format electronic.  

Odata cu receptionarea si plata documentatiei, prestatorul cedeaza dreptul sau de autor in 
favoarea autoritatii contractante, fara a mai emite nici un fel de pretentii legate de aceasta și fara a 
pretinde exclusivitate in atribuirea  contractelor pentru realizarea fazelor Proiect Tehnic, Caiete de 
Sarcini, Detalii de Executie. 

Recepţia se va executa după predarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii si 
care face obiectul prezentului caiet de sarcini. Decontarea serviciilor se va face numai după 
semnarea procesului verbal de recepţie, FARĂ OBIECŢIUNI , pe baza de factură emisă de prestator.  

Plata serviciilor prestate se va face in lei, prin virament, in contul de trezorerie, pe baza 
facturii emise de prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistarea facturii. Factura va fi 
emisa dupa semnarea procesului verbal de predare-primire a documentatiei in forma si pentru 
numarul de exemplare stabilite in conformitate cu prezentul caiet de sarcini. Nu sunt acceptate plăţi 
în avans. 
9. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
a) Oferta tehnică – se prezintă pe scurt soluţia tehnică abordată  
b) Oferta financiara –  se va completa Formularul 1 cu prețul in lei, fără TVA, oferta prezentată fiind 
valabilă pe o perioada de 60 zile de la termenul limită de primire a ofertei. 
10. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI  

Va fi considerată câștigătoare oferta cu prețul cel mai scăzut. 
 


