
CAIET DE SARCINI
INTOCMIRE  DALI + PT PENTRU OBIECTIVUL “MODERNIZARE STRADA MIHAI

EMINESCU, ORAS ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA ”

 

I.DATE GENERALE
1.1 OBIECTUL CONTRACTULUI: INTOCMIRE  DALI + PT PENTRU OBIECTIVUL “MODERNIZARE
STRADA MIHAI EMINESCU, ORAS ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”
      
1.2 COD CPV : 71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
1.3 BENEFICIAR:  ORASUL ODOBESTI 

1.4 AMPLASAMENT: Str. Mihai Eminescu , T-0, P- 433  

1.5 Strada Mihai Eminescu are o lungime de 162 m ce asigură accesul în străzile Smârdan şi Dobrogeanu
Gherea şi la blocurile de locuinţe. În profil transversal strada are secţiuni variabile, partea carosabilă de 5,0 –
7,0 m. Pe o lungime de 75 m există o dală de beton de 15 cm, fisurată cu crăpături şi denivelări, asezată pe o
fundaţie de 22 cm de balast. Pe o lungime de 87 m strada are o fundaţie din balast cu grosime variabilă până
la 30 cm.    

II. PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI

 2.1 Terenul propus a  fi  ocupat  de investiţie  este  situat  în  intravilanul  oraşului  Odobeşti,  strada Mihai
Eminescu judeţul Vrancea. Terenul respectiv se află în proprietatea  publică a oraşului Odobeşti.
     Lungimea totală a străzii  propuse  a fi modernizate este de 162 m
     Lăţime parte carosabilă   5,00 ÷ 7,00 m
     Suprafaţă parte carosabilă = 962 mp
     Suprafată trotuare  = 569 mp
     Suprafată parcări = 332 mp

III. CONTINUTUL PROIECTULUI

3.1 Documentaţiile tehnico - economice trebuie sa respecte prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor  de  investiţii
finanţate din fonduri publice.

3.2  Documentele livrabile: 
- Documentatii pentru obtinerea avizelor conform cu CU
- Documentatie de avizare pentru lucrari de interventii, DALI (piese scrise si piese desenate)
- Proiect tehnic de executie (piese scrise si piese desenate ) 

IV. DURATA DE EXECUTIE A SERVICIULUI DE PROIECTARE:  30 de zile  de la  data  semnarii
contractului

V.  VALOAREA ESTIMATA A SERVICIILOR:
5.1 Valoarea estimata este de:  8.500,00 lei (exclusiv TVA)

VI. CONDITII OBLIGATORII
6.1 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.

 



VII. CONDIŢII DE PREŢ
7.1 Preţul contractului va fi exprimat în lei, fără TVA. Pe perioada de derulare a contractului, preţul nu se va
actualiza.

 VIII. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA 
8.1  Documentaţia  va fi predata beneficiarului, pe suport de hârtie în 2 exemplare  originale şi unul format
electronic. La solicitarea beneficiarului, Prestatorul va preda in plus, inca trei exemplare pe suport hartie. 
8.2 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 .
8.3 Recepţia  se  va executa  după predarea documentaţiei  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. 

IX. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

9.1  OFERTA TEHNICĂ 
Ofertanţii au obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
In acest scop propunerea tehnica va conţine, un comentariu al specificaţiilor tehnice conţinute în tema de
proiectare şi caietul de sarcini.  Ofertanţii trebuie să prezinte o descriere a metodologiei şi a planului de lucru
conceput pentru prestarea serviciilor cu nominalizarea personalului responsabil.  Se va prezenta graficul de
timp pentru prestarea serviciului defalcat pe faze de proiectare.

X. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 
10.1  Va fi considerată câștigătoare oferta cu prețul cel mai scăzut.

                                            


