
 CAIET DE SARCINI

   INTOCMIRE ARPENTAJ CADASTRAL –  U.A.T ODOBESTI 

1. OBIECT: INTOCMIRE ARPENTAJ CADATSRAL – UAT ODOBESTI

Cod CPV:  71355200-3 -  Servicii de arpentaj cadastral (Rev.2) 

2. INTRODUCERE

    Prezentul caiet de sarcini specifica conditiile minime impuse de Achizitor – Primaria

Orasului Odobesti in ceea ce priveste continutul si calitatea bornarii limitei de UAT, limitelor

de  intravilan  existent  si  propunerilor  de   extindere  intravilan  si   intocmire  a  planurilor

topografice cu ajutorul instrumentelor de măsurat. Astfel, prin realizarea acestor servicii de

cadastru,  se  va asigura determinarea  si  evidenta  exacta  a  suprafetelor  de teren,  stabilirea

limitelor exacte de UAT, intravilan existent, intravilan propus.

3. CONDITII OBLIGATORII

Operatorul economic are obligatia de a face dovada ca are dreptul legal de a presta

serviciile  ce  fac  obiectul  prezentului  anunt,  respectiv  printre  activitatile  autorizate  sa  se

regaseasca codul CAEN 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

(CAEN Rev. 2). In acest sens, operatorul economic va prezenta Certificatul Constatator emis

de Oficiul Registrului Comertului (in original ori in copie lizibila conform cu originalul) din

care sa reiasa obiectul de activitate.

4. CONDITII TEHNICE MINIME

Ofertantul  are  obligaţia  de  a  respecta  pe  toata  durata  contractului  legislaţia,

standardele, prescripţiile şi normativele tehnice în vigoare, prestatorul avand obligatia de a

respecta cel putin urmatorii pasi:

 Masuratorile se vor executa in sistem local astfel incat sa se asigure o precizie

planimetrica de +/- 2.5 cm si o precizie altimetrica de +/-2 cm. 

 Toate  masuratorile  se  vor  executa  pe  baza  unei  retele  de  sprijin  care  sa

raspunda atât necesitatilor de intocmire a documentatiei,  cât si trasarii solutiilor proiectate

si/sau verificarii executiei. 

 Punctele  retelei  de  sprijin  (statiile  de  drumuire)  vor  fi  marcate  si  bine

stabilizate,  astfel  incat  sa  existe  vizibilitate  intre  2  borne  succesive  care  sa  permita

conservarea lor in timp si totodata sa permita ridicarea eficienta a detaliilor de teren. 



 Pentru identificarea ulterioara a bornei, va fi intocmita o schita de reperaj cu

masurarea a trei distante fata de reperii stabiliti in teren (stâlpi, pomi izolati, colturi de gard,

colturi de cladiri etc.) 

 Pe borna se va scrie cu vopsea rezistenta la intemperii numarul statiei, iar pe

reperii  fata de care se repereaza statia,  se vor inscriptiona codurile:  R1,  R2, R3 s.a.m.d.

precum si semnul „x” pe locul de la care a fost masurata distanta.

 Schita se va intocmi odata cu bornarea conform exemplului anexat si va fi

semnata de cel care a materializat si respectiv reperat statia.

 In  cazul  in  care  configuratia  terenului  nu  permite  folosirea  bornelor,

materializarea statiilor se va face cu picheti metalici, batuti la rasul partii carosabile (in asfalt,

beton de ciment, etc.).

 Laturile  drumuirii nu vor depasi 300 m, pentru a putea asigura precizia cotelor

la punctele de detaliu ridicate din aceste statii.

 Având  in  vedere  precizia  mare  ce  trebuie  asigurata  la  cotele  punctelor  de

detaliu,  statiile  de  drumuire  se  vor  cota  prin  drumuire  dubla  de  nivelment  geometric  de

mijloc, sprijinita pe reperi de nivelment din reteaua geodezica de stat. 

Se vor masura urmatoarele:

• strazile importante (clasificate  DJ, DN) – pe toata lungimea de tranzitare a

UAT-ului

• pozitia  fiecarui punct de inflexiune characteristic pentru limita  UAT, limite

intravilan existent, limite intravilan propus

• obiective;

• institutii publice.

La toate cele de mai sus, se adauga orice alte detalii necesare a fi figurate pe planul de

situatie,  astfel  incât  acesta  sa  fie  in  final,  complet  si  corect.  Inginerul  topograf  va  avea

obligatia  sa  participe  la  predarea  amplasamentului  fiecarei  locatii  in  parte,  la  predarea

bornelor/statiilor topometrice in vederea obtinerii avizarii de catre OCPI .

Se vor preda beneficiarului, atat pe hartie cat si pe suport magnetic, urmatoarele:

- Memoriu tehnic;

- Inventar de coordonate retea de sprijin;

- Schita retelei de sprijin;

- Descrieri topografice pentru punctele retelei de sprijin;

- Inventar de coordonate puncte radiate,in format .xls (Nr.punct, X, Y, Z, cod);

- Lista de coduri folosite la ridicari;



- Plan de situatie 2D si 3D la scara 1:5000 in format dwg/dxf care vor cuprinde

toate detaliile din teren amplasat in coordonate STEREO 70 nivel de referinta Marea Neagra;

La  solicitarea  prestatorului,  beneficiarul  va  identifica  împreuna  cu  acesta

amplasamentul  fiecarui  obiectiv  care  face  obiectul  prezentului  caiet  de  sarcini,  pe  baza

documentelor existente, extrase de carte funciara pentru informare, planuri de amplasament,

Hotarâri de Consiliu Local, precum si orice alte acte administrative detinute de beneficiar.

5. TERMEN DE EXECUŢIE
Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către prestator este

60 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

6. 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.

7.CONDIŢII DE PLATĂ

Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor în termen de maxim 30 de zile de

la înregistarea facturilor. Plata se va face de către achizitor în lei, prin ordin de plata, pe baza

facturii în contul de Trezorerie al prestatorului. Nu sunt acceptate plăţi în avans.

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.

   

   


