
CAIET DE SARCINI 
 

 

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: MODERNIZARE STRADA MIHAI EMINESCU, 

ORAS ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA 

Cod CPV: 45233120-6 – Lucrări de constructii de drumuri (Rev.2) 

 

2. CONDIŢII TEHNICE MINIME 

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

normativele tehnice în vigoare. 

 

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. 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. 

 

 

5. CONDIŢII DE ÎNCEPERE ŞI EXECUŢIE A CONTRACTULUI 

Executarea contractului va începe numai după constituirea garanţiei de bună execuţie, durata 

contractului fiind de 90 zile de la data semnarii ordinului de incepere a lucrarilor. 

 

6. CONDIŢII DE PLATĂ 

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

Nu sunt acceptate plăţi în avans. 

Decontarea lucrărilor se va face la cantităţi real executate pe baza situatiilor de lucrari şi a devizului 

oferta, verificate şi semnate de beneficiar. 

Achizitorul se obligă să plătească preţul lucrărilor în termen de maxim 30 de zile de la înregistarea 

facturilor (intermediare si/sau finale). 

Plăţile se vor efectua prin Trezorerie, în contul de Trezorerie al executantului. 

 

7. TERMEN DE GARANŢIE 

Perioada de garanţie a lucrărilor: minim 24 de 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 10% 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. 

 

 

8. 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. 

Executantul este responsabil pentru siguranța tuturor persoanelor în spațiul de derulare a lucrărilor. 

Aducerea terenului la starea initiala după finalizarea lucrărilor şi transportul deşeurilor este în atribuţia 

executantului. 

 

 

9. 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 30 zile de la termenul limită de primire a ofertei. 

Oferta tehnica va cuprinde: 

- Deviz general 

- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 

- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect 

- Listele cu cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, aferente categoriilor de lucrari, cu descrierea in 

detaliu a acestora (Deviz oferta si separat Antemasuratoare detaliata, continand breviarul de calcul 

justificativ al tuturor cantitatilor, pe capitole de lucrari si aferente fiecarei pozitii – categorii de lucrari) 

- Listele consumurilor cu resursele materiale, manopere, ore functionare utilaje si transporturi 


