
PR]MARIA ORASULUI TIRGT] I{EAMT. ' ,

Str.$tefan cel Mare, Nr.62,615200,Tirgu Neaml;Te1.0233/790245,0233/790305,
Fax:0233/790508,
E-mail:tgnt@primariatgneamt.ro; www.pri mariatgneatl]t.ro

Serviciul Investitiib si Transporturi
Nr. 22043 dln 14.12.2017

HARP

CAIET DE SARCINI

pentru contractul de lucrari
"Modernizare teren de sport - Scoala gimnaziala domneasca ,,Grigore-Ghica Voda",

oragul fi rgu-Neam!, judetul Neamt",
INCLUSIV DOCUMENTATIE PROMCT TEHNIC

I.INTRODUCERE
Prezenta documentatie a fost elaborat in temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice si
HG nr. 395/2016 pentru aprobaxea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privhd achiziliile publice

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaboraxea si prezenta.rea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare
ofertant, propunerea financiara si tehnica.

DENIJMIREA OBIECTIVIJLUI DE INVESTITIE: Modernizare teren de sport - Scoala
gimnaziala domneasca ,,Grigore-Ghica Voda", oraqul Tirgu-Neam!, judetul Neamt -
realizare lucrare si documentatie proiect tehnic

AMPLASAMENT: sb. $lelan cel Mare. nr. 30. oragul Tirgu Neaml. judelul Neamt



BENEFICIAR: Orasul Tg. Neamt
DESCRIEREA OBIECTIVIT'LI]I DE INVESTITII:

Caracteristicile/fazele investitiei sunt:
- decopeftarea stratului de asfalt, pentru realizarea atratului suport necesar;
- umplutura de piatra sparta cu grosime de 20 cm, avand si scopul de drenare a apei de

pe suprafata de joc;
- strat din piatra sparta concasata in grosime de 8 cm;
- strat din piatra sparta de 0-8 mm, cu o grosime de 2 cm;
- sau alta solutie pentru realizare strat suport pentru montarea gazonului sintetic

multifunctional
- montare gazon sintetic multifunctional, cu fir de 20 mm inaltime iar pentru

desfasurarea acivitatilor sportive se va imprastia nisip cuartos usca| Suprafata
construiti a terenului este de 29 x 18 m,

- Gazonul sintetic multifunqtional, cu fir de 20mm inellime, va fi propice sporturilor
precum handbal, baschet, tenis, volei, fotbal ti altele. Densitatea gazonului ajute la buna
desfiturare a jocului, iar flexibilitatea impiedicd accidenterile jucetorilor. Gazonul poate fi
marcat cu linii de culoare albi sau galbeni, iar infil l-ul, necesar desf?i;uriri i propice a
activiti l i i, se va face cu nisip cua4os uscat(10-15 kg/mp). in prelul gazonului va fi inclus
montajul, transportul, marcajul, materialele sau orice alte cheltuieli necesare.

- imprejmuire realizata din stalpi metalici cu inaltimea de 6 m, peste nivelul solului,
din teava rectangulara (l00x50x3mm), inglobati in fundatii de beton; structura este
ridigizata prin cordoane perimetrale din teava paffata, la inaltimile de 0, 2, 4, 6mt
imprejmuirea se realizeaza din plasa metalica impletita.

- plasa de protectie textila este montata deasupra terenului pe intreaga supralata dejoc
(capac) si este rezistenta la ploi, inghet si ultraviolete;

- panouri de proteclie in spatele po4ilor cu dimensiunile 18mx6m, din plasi de
protectie textilA, rezistenti la UV, ploi ti inghe!

- imprejmuirea va contine o cale de acces;
- Dotari:

o 2 porti minifotbal/handbal 3x2xl m, fabricate din fier, cu campuri vopsite
alb/negru si carlige de prindere plasa sudate perimetral;

o 2 cosuri baschet;
o 2 stalpi multifunctionali, pentru tenis si volei (mobil);

Terenul va fi iluminat de 6 lampi halogen, 400Wproiector, inclusiv tabloul electric,
cablajele, etc.si va dispune de o tribuna, cu structura metalica cu 30 locuri cu scaune de
plastic. Dotarea include costurile de proiectare de rezistenfe. Materialele sunt realizate din
otelzincat

SURSA DE FINANTARE: bugetul local
SiTUATIA JURIDICA: Terenul aferent se afl6 in propdetatea Oragului firgu Neamt fiind
situat in str. Stefan cel Mare, m. 30, oragul Tirgu Neamf si sunt inscrise ir Cartea Funciard
cu Nr. Cadastral 5307 |

2. OBIECTIIL contractului de lucrari, inclusiv realizare documentatie proiect tebnic.



Obiectul contractului consta in:
1. realizarea documentatie proiect tehnic, care va cuprinde:

- documentatii oblirrcre avize/attorrzatii/acorduri, necesare pentru executia lucrarii;
- studii, programe sau alte documentatii necesare pentru executia proiectarii, respectiv

a lucarii;
- documentatia tehnica pentru autorizarea constructiei;
- liste de cantitati si consumuri de matriale, manoperq utilaj, fiansport;
- proiect tehdc si detalii de executie, cu semnatura verificator tehnic;

2. executia lucrarii;

Se recomaada vizitarea obiectivului in prezenta beneficiarului de catre eventualii ofertanti,
In vecinatatea locatiei, se afla 3 monumente istorice.

Ofertantul va avea obligatia respectadi tuturor prevededlor legale in vigoare inclusive a
Legii nr. l0/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Legii nr. 350/200lprivind amenajarea teritoriului si urbanismul.
La elaborarea documentatiei si executia lucrarii, ofertantul are obligatia de a aplica/respecta
toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului contractului
care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea ofertantul va aplica./respecta si
eventualele acte normative si prescriptii tehnice aplicabile, care intra in vigoare pe parcusul
indeplinirii contractului, dupa caz.

4. CAPACITATEA TEHNICA SVSAU PROFESIONAIA a ofe]tantului

Pentru ca oferta sa fie declarata admisibil4 ca cerinte obligatorii, ofertartul trebuie sa
prezinte urmatoarele:

- o forma de inregistraxe in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, precum si ca are capacitatea profesionala de
a realiza activitatile care fac obiectul contractului;

5. PERIOADA DE ELABORARE

5.1. DATA INCEPERII
Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre prestator va fi de cel
mult 3 zile calendaristice de la data semnarii contractului de ambele parti.
5.2. DURATA CONTRACTIJ'LUI
Documentatia va fi intocmit in temen de de 45 zile calendaristice de la semnarea
contractului.
Prestatorul isi va asuma mspr.nderea pentru intreaga documentatie, pdntru solutiile
proiectate, pentru estimarea cantitatilor de lucrari si incadrarile in categoriile de lucrari,
precum si pentru valorile pentru materiale, manoper4 utilaje, fansportun.



Termenul pentru executia lucrarii: 5 luni calendaristice, de la obtinerea autorizatiei de
construie.

6. PREDAREA DOCIJMENTATIEI DE PROIECTARE
Documentatia de proiectare se preda beneficiarului pe suport de hartie in 3(trei) exemplare
originale. precum si in lormat electronic.
Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor se intocmesc in 2 (doua) exemplare
originale si un exemplar pe suport electronic pentru fiecare avizator in parte.
Pe parcursul derularii contractului de servicii corespondenta va fi in limba romana.
Documentele solicitate se vor redacta in limba romana. Toate documentatia aferenta,
elaborata sun orice forma, este si va ramane in prorietatea beneficiarului.
Referitor la drepturi de proprietate intelectuald:
l. Orice rapoarte gi date precum hdrli, diagrame, schile, instrucliuni, planuri, statistici,
calcule, baze de date, software $i imegi$reri justificative ori materiale achizilionate,
compilate ori elaborate de citre Prestator sau de cdtre personalul sdu salariat ori contactat in
executarea Contractului de servicii vor deveni proprietatea exclusivi a Achizitorului. Dupi
incetarea Contractului de servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente gi date
Achizitorului. Prestatorul nu va utiliza documentatia in scopuri care nu au legAturd cu
Contractul de Servicii fird acordul scris prealabil al Achizitorului.
2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la
aceste seryicii in cursul executdrii altor sewicii pentru te4i gi nu va divulga nicio hformalie
fumizat6 de Achizitor, liri acordul scris prealabil al acestuia.
3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuali ori industrial6, dobAndite in executarea Conffactului de servicii vor h
propdetatea exclusivi a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera
ala cum va considera de cuviinld, fbrd limitare geograficd od de alta natud" cu exceptia
situaliilor in care existi deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriald.
4. Prestatorul cedeaza folosinta drepturilor patrimoniale de autor. Caracterul exclusiv al
cesiunii consta in faptul ca, titularul dreptului de autor un are facultatea de a utiliza serviciile
ce iac obiectul prezentului contract pe teritoriul Romaniei si nici nu poate cesiona drepturile
cedate unei alte persoane.

7. E)GCUTIA LUCRARII
Lucrarea va h executa in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a detaliilor de
execulie si a autorizatiei de construire.

8. MODUL DE PREZENTARE A PROPL]NERII FINANCIARE
Prin asumarea proiectarii investitiei, prin solutiile propuse, ofertantul isi asum4 pe langa
aspectele de ordin profesional si responsabilitatea bunei gestionari a resurselor financiare
destinate de cahe autoritatea contractanta pentru realizarea investitiei.
Oferta va fi facuta ir lei, fara TVA si va include toate costurile aferente realizarii lucrarii
si-/sau a documentatiei, deplasari, masuratod, demersuri pentru obtinerea de
certificate/avize/acordurValte documente in numele beneficiarului cat si alte c-osturi posibile
in legatura cu realizaxea obiectului contractului.



9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULI,'I
Evaluarea ofertelor si ulterior atribuirea contractului/ contractelor se va face respectand
criteriul "pretul cel mai scazut", fara TVA. Va fi considerata castigatoare oferta cu pretr:l cel
mai scazut.
IO. VALOAREA ESTIMATA

- pentru intocmire documentatie de proiectarc: 6.000 lei, fara TVA;
- pentru executia obiectivului: \91.720,00Iei, fara TVA, din care:

o pentru executie lucrari: 146.000, 00 lei, fara TVA;
o pentru dotari: 45.720,00 lei, faraTVA;

Preturile vor fi prezentate pe fiecare obiect in parte.
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