
CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Obiectul caietului de sarcini il constituie:  Lucrari de marcaj rutier in orasul Odobesti
Cod CPV: 45233221-4 – Lucrări de marcaj rutier (Rev.2)

2. CONDIŢII TEHNICE MINIME

Ofertantul/asocierea  are obligaţia  de a respecta  pe toata  durata  contractului  legislaţia,  standardele,
prescripţiile şi normativele în vigoare.

3. CONDIŢII OBLIGATORII

Operatorul  economic/asocierea  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. INFORMATII GENERALE

Se  doreste  realizarea  lucrarilor  de  marcaj  rutier  pe  urmatoarele  strazi:  str.  Stefan  cel  Mare,  str.
Dobrogeanu Gherea, str. Libertatii, str. Calugareni, str. Smirdan, str. Pictor N. Grigorescu.
Se vor realiza urmatoarele tipuri de marcaje:

 marcaje longitudinale: 1000 m
 marcaje transversale: 144 mp
 marcaje rutiere: 106 mp

Marcajele longitudinale se subdivid, la randul lor, in marcaje pentru:
 separarea sensurilor de circulatie
 delimitarea benzilor
 delimitarea partii carosabile

Marcajele transversale:
 de oprire – se executa printr-o linie continua si se amplaseaza astfel incat din locul de oprire sa

fie asigurata vizibilitatea in intersectie
 de cedare a trecerii – se executa cu o linie discontinua si poate fi precedata de un triunghi
 de traversare pentru pietoni – se executa prin linii paralele cu axa caii

Marcaje diverse:
 pentru locurile de parcare pe partea carosabila

Executia marcajului rutier se va face cu respectarea prescriptiilor caietului de sarcini, a legislatiei in
vigoare, precum si a indicatiilor beneficiarului in ceea ce priveste:

 calitatea vopselei si a materialelor folosite
 tipul imbracamintii rutiere, rigurozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale\
 pregatirea suprafetei pe care se aplica marcajul

Se interzice executarea marcajelor in urmatoarele conditii:
 pe suprafetele care nu au fost pregatite corespunzator
 pe sprafetele ude



 pe timp de ploaie
 cand temperatura suprafetei pe care  se aplica marcajul este sub 5 grade Celsius

5. CONDIŢII DE PREŢ

Preţul contractului va fi exprimat în lei, fără TVA. Pe perioada de derulare a acestuia, preţul nu se va
actualiza, rămânând ferm pe toată durata de valabilitate a acestuia.

6. CONDIŢII DE ÎNCEPERE ŞI EXECUŢIE A CONTRACTULUI

Executarea contractului va începe numai după constituirea garanţiei de bună execuţie. 

7. CONDIŢII DE PLATĂ

Plata se va face de către achizitor în lei, prin ordin de plata.
Plăţile se vor efectua prin Trezorerie, în contul de Trezorerie al executantului.

8. TERMEN DE GARANŢIE

Perioada de garanţie a lucrărilor: minim 3 luni de la recepţia lucrărilor.
Defecţiunile apărute în perioada de garanţie se vor remedia în maxim 5 zile lucrătoare de la data
notificării, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.
Executantul 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 alin.4 din H.G. nr. 395/2016.

9. CERINŢE DE PROTECŢIA MUNCII ŞI DE PROTECŢIA MEDIULUI
Executantul  este  responsabil  de  respectarea  măsurilor  privind  Normele  de  Protecţia  Muncii  şi
Normele  de  Protecţia  Mediului,  în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare,  pe  întreaga  perioadă  de
derulare a contractului.

10. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICO-FINANCIARE

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.


