
CAIET DE SARCINI

1. DATE GENERALE

    OBIECTUL CONTRACTULUI: „INTOCMIRE STUDIU DE TRAFIC - ORAS ODOBESTI,

JUDETUL  VRANCEA “ 

    Cod CPV :  79311100-8- Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

     BENEFICIAR:  Orasul Odobesti 

 

2. PREZENTARE GENERALA : 

    Cresterea mobilitatii dar si dorinta de reducere a congestiei, a numarului de accidente si a

poluarii mediului inconjurator impun o atenta planificare si dezvoltare a retelelor de transport. In

acest sens, studiile de trafic stau la baza planificarii si dezvoltarii coerente a retelelor de transport,

atat la nivel national si regional, cat si la nivel urban. 

3. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI : 

Prezentul caiet de sarcini este destinat organizarii procedurii de achizitie pentru elaborarea

unui Studiu de trafic pentru Orasul Odobesti. Astfel, studiul va contine un pachet de masuri care

vor  contribui  la  promovarea  si  imbunatatirea  transportului  public  de  calatori,  implicit  la

incurajarea si facilitarea transferului catre acesta de la transportul individual cu autoturisme . 

In cadrul studiului de trafic se vor urmari urmatoarele elemente: 

1. Aria de studiu a proiectului;

2. Se vor face precizari privind populatia care locuieste in aria de studiu a proiectului (numar

procent din populatia U.A.T, stuctura pe grupe de varsta) precum si pe scurt, prognoze

privind evolutia acesteia;

3. Colectarea  datelor  de  trafic  privind  situatia  existenta.  Daca  este  cazul,  se  pot  realiza

masuratori in locatii privind : 

- numarul, tipul, viteza medie a vehiculelor; 

- numarul, viteza medie si frecventa mijloacelor de transport public de calatori; 

- fluxuri de pasageri care utilizeaza transport in comun; 

- fluxuri de pietoni si de persoane care utilizeaza bicicleta ; 

- nivelul de congestie / intarziere in trafic etc . 

- prognoze de trafic        
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-  estimarea  scaderii  deplasarii  aferente   transportului  privat  cu  autoturisme  in  aria  de  studiu

( valoare procent ) 

4. DURATA CONTRACTULUI : 60 de zile de la data semnarii contractului

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 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 facturilor în contul de

Trezorerie al prestatorului. Nu sunt acceptate plăţi în avans.

7. CONDIŢII OBLIGATORII

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

serviciile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini. Se va prezenta Certificatul Constatator

emis de Oficiul Registrului Comertului  . 

8. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII 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.

2


