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CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect

Executie lucrari in cadrul proiectului
”Amenajare alei pietonale: str. Rasaritului,str. Mihai Viteazu in comuna Visina”.

CPV 45233161-5 - Lucrări de construcţii de trotuare (Rev.2)



1. Autoritatea contractanta: Comuna Visina, judetul Dambovita

2. Obiectivele investitiei
Obiectul prezentului proiect sunt lucrarile de amenajare a unui trotuar in comuna

Visina, in centrul localitatii Visina pe strazile Rasaritului si Mihai Viteazu. Trotuarul
proiectat are o lungime de 238,23mp-str. Rasaritului, 280,00 mp str. Mihai Viteazu, parcare
pe str. Rasaritului-236mp, squar pe str. Rasaritului-55,85mp, si rigola betonata pe str.
Rasaritului-99,71mp.

Proiectul prevede amenajarea trotuarului astfel incat sa se obtina imbunatatirea
circulatiei pietonale din punct de vedere al confortului utilizatorului si siguranta
circulatiei rutiere si pietonale.

Prezentul proiect este relevant pentru imbunatatirea infrastructurii de transport
regionale si locale, al carei obiectiv it reprezinta imbunatatirea accesibilitatii regiunii si
mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor in vederea stimularii dezvoltarii economice
durabile.
Realizarea obiectivului se va concretiza intr-o serie de avantaje social-economice, precum:
-imbunatatirea substantiala a nivelului de servicii catre populatie;
-imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si cresterea gradului de confort;
-imbunatatirea semnificativa a standardelor de mediu;
-dezvoltarea economica si sociala durabila.

Totodata prin implementarea proiectul se estimeaza:
-dezvoltarea economica a zonei, cresterea pietei agricole si a investitiilor locale prin
imbunatatirea conditiilor de functionare a agentilor economici existenti si aparitia de
agenti economici not care sa contribuie la cresterea pietei agricole;
-cresterea numarului de locuri de munca rezultat al dezvoltarii economice a zonei;
-imbunatatirea starii de sanatate a locuitorilor comunei prin accesul la mijloacele de
interventie in caz de urgenta, ca urmare a faptului ca trotuarele devin practicabile
In orice conditii meteorologice;
-cresterea frecventei scolare si scsderea abandonului scolar prin posibilitatea utilizarii
trotuarului si pe time ploios, trotuarele devenind practicabile indiferent de conditiile
meteorologice;

3. Descrierea lucrarilor
Trotuarele proiectate vor avea o lungime de 153.40 m pe strada Răsăritului si 132m pe

strada Mihai Viteazu. Trotuarele se află pe partea dreaptă a străzii.
Parcarea proiectata se va desfasura pe o lunigime de 153.40m fiind amplasat pe strada
Răsăritului in dreptul scolii.
De asemenea se va realiza si un squar amplasat pe strada Răsăritului in centrul străzi plecând
de la intersecţia cu strada Mihai Viteazu si avand lungime de 70.40m si o lăţime de 1 .OOrn
mărginită de doua borduri de o parte si de alta.
Proiectul prevede amenajarea trotuarelor astfel incat sa se obţină imbunatatirea circulaţiei
pietonale din punct de vedere al confortului utilizatorului si siguranţa circulaţiei rutiere si
pietonale, de asemenea amenajarea parcării pentru a facilita accesul la şcoala, si de asemenea
realizarea unui squar cu scopul fluidizării circulaţiei in zona scolii.
Trotuarele, parcarea si squarul se dezvoltă în intravilan. Cota actuală se situează în general la
nivelul terenului existent sau a proprietăţilor ce se dezvoltă în lungul acestuia.
In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv 766 /1997 privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor, prezenta documentatie se incadreaza in constructii de importanta
redusă (D).
Suprafaţa construita a trotuarului este:
Suprafaţa trotuarului pe strada Răsăritului 238.23mp.
Suprafaţa trotuarului pe strada Mihai Viteazu 280.00mp.
Suprafaţa parcare pe strada Răsăritului 236,00mp,
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Suprafaţa squar pe strada Răsăritului 55.85mp.
Suprafaţa rigola betonata pe strada Răsăritului 99.71 mp.

Sectoare trotuar din impietruire sau pamant.
- 6cm pavele autoblocante de beton colorat
- 5cm nisip
- 10cm balast conform SR EN 13242+A1

Sectoare parcare pe strada Rasaritului din impietruire sau pamant
- 4cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN

13108)
- 6cm strat de binder BAD22.4 sau BADPC22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70 conform

SR EN 13108)
- 20cm piatră spartă conform SR EN 13242+A1

Săpătura sau scarificarea stratului existent*

Scurgerea apelor se va face prin santurile existente aflate langa viitorul trotuar.
Traseul este în cea mai mare parte în aliniament, paralel cu gardurile.
Structura rutiera este constituită din pământ sau pavele de beton degradate.

Tehnologii de executie:

1.Inainte de inceperea lucrarilor cetatenii vor fi anuntati prin fluturasi sau verbal de inceperea
lucrarilor si vor fi rugati sa elibereze carosabilul de autovehicule si sa-si parcheze masinile in
alta parte, mai departe de zona de lucru pentru a se evita eventuale accidente si pentru a se
elibera frontul de lucru.
2. NU SE VOR folosi utilaje de mare capacitate.
3. NU SE VOR folosi cilindrii compactori vibratori in localitate, ci doar cilindrii compactori
lis.
4.Utilajele folosite in lucru vor fi de generatie noua si nepoluante.
5.Nu se vor folosi in lucru utilaje cu defectiuni care sa pericliteze siguranta cetatenilor.
6.Lucrarile trebuie sa fie in flux continu,fara intreruperi si pe termen scurt pentru reducerea
stresului cetatenilor cat si pentru reducerea pe cat posibil a poluarii.
7.Depozitarea materialelor folosite in lucru trebuie sa se faca organizat fara a se obtura accesul
cetatenilor la proprietati.
8.Deasemenea daca utilajele stationeaza pe timp de noapte in zona de lucru acestea vor fi
parcate corespunzator fara a ingradi in nici un fel accesul pompierilor,salvarii etc.
9.Toate punctele de lucru trebuie sa fie imprejmuite, iluminate pe timp de noapte si bineinteles
semnalizate corespunzator conform Metodologiei MTMI.

Scurgerea apelor meteorice se va face prin şanţurile existente aflate lângă viitorul trotuar.
Intersecţii cu drumurile laterale Drumurile laterale nu sunt afectate
Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiţiei rezultate in urma realizării
lucrărilor de intervenţie
Suprafaţa trotuarului pe strada Răsăritului 238.23mp.
Suprafaţa trotuarului pe strada Mihai Viteazu 280.00mp.
Suprafaţa parcare pe strada Răsăritului 236.00mp.
Suprafaţa squar pe strada Răsăritului 55.85mp.
Suprafaţa rigola betonata pe strada Răsăritului 99.71 mp

Lucrări necesare organizării de şantier
În conformitate cu legislaţia naţională, amplasarea organizării de şantier şi suprafaţa acesteia
este stabilită de câştigatorul licitaţiei pentru executarea lucrărilor. Pentru aceasta suprafaţă
există obligaţia contractuală, asumata de constructor în faţa proprietarului terenului, de a
readuce aceste suprafeţe la folosinţa iniţială, sau în circuitul productiv. Locaţia acesteia va fi
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stabilita de comun acord cu autorităţile implicate în realizarea acestui obiectiv, cu respectarea
regulamentelor şi legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului.
Dezvoltarea organizării de şantier se va realiza intr-un singur amplasament din considerente de
ordin economic şi de protecţie a mediului.
Ratiunile de ordin economic pentru amenajarea organizarii de santier intr-un singur punct se
refera la:
-costuri reduse pentru transportul materialelor, fara a necesita parcurgerea unor distante mari;
-utilizarea rationala a utilajelor sau a instalatiilor;
Din punct de vedere al protectiei mediului, alegerea unui singur amplasament pentru
organizarea de santier prezinta urmatoarele avantaje:
-prin adoptarea masurilor pentru depozitarea controlata a materiilor prime si a altor materiale
se evita pierderile necontrolate sau poluarile accidentale;
-utilizarea rationala a resursei de apa;
-asigurarea facilitatilor igienico-sanitare pentru muncitori;
-gestiunea deseurilor, inclusiv a apelor uzate;
-cheltuieli mai reduse pentru redarea starii initiale a terenurilor ocupate temporar cu
organizarea de santier.
Organizarea de santier va cuprinde containere transportabile tip vagon pentru activitati
administrative si utilizate ca spatii de depozitare, toalete ecologice, depozit suprateran pentru
produse petroliere care va contine butoaie metalice pentru depozitarea motorinei si a
lubrefiantilor, spatiu de parcare a utilajelor care vor fi utilizate la realizarea investitiei.
Proiectantul va face propuneri referitoare la amplasamentul şi dotările organizării de şantier.
De asemenea, de către proiectant se va recomanda în caietele de sarcini pentru constructor
următoarele:
 Amplasarea Organizarii de şantier se va face la o distanţă suficient de mare de zonele
locuite şi va evita zonele sensibile . În cazul în care apar cresteri ale nivelului de zgomot sau
poluanti în aer, se va întrerupe activitatea şi se se vor monta panouri fonoabsorbante şi/sau
reeşalona activităţile pentru a evita suprapunerea surselor de poluare şi disconfort.
 Suprafaţa ocupată de organizarea de şantier va fi limitată la strictul  necesar şi va fi
împrejmuită pentru a se asigura securitatea zonei. La finalizarea lucrărilor terenul va fi adus la
folosinţa anterioara sau, dacă proprietarul doreşte, vor fi păstrate amenajările.
 Organizarea de şantier  se va amplasa astfel încât să se minimizeze distantele parcurse
de utilajele de constructii;
 Asigurarea dotărilor cu utilităţile necesare desfăşurarii în bune condiţii a lucrărilor
(alimentare cu apa, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deşeurilor, etc.);
 Depozitele de materiale vor fi bine delimitate şi protejate împotriva împrăştierii cauzate
de vânt şi ploaie;
 Depozitele de carburanţi vor fi amenajate corespunzător din punct de vedere al
protecţiei mediului şi PSI;
 Apele pluviale şi uzate menajere rezultate de pe amplasamentul organizării de şantier
se vor colecta în reţeaua de canalizare orăşenească, dacă este posibil, în fose vidanjabile. În
cazul folosirii foselor vidanjabile se va incheia un contract cu o firma aurtorizată, în funcţie de
necesităţi.
 Colectarea selectivă a deşeurilor generate pe amplasamentul organizării de şantier.
Asigurarea depozitării temporare corespunzătoare până la preluarea acestora catre societăţi
autorizate, pe baza de contract încheiat de constructor.
 Depozitarea subsţantelor periculoase se va face în locuri speciale conform indicaţiilor
din fişele tehnice;
 Distanţe mici de transport pentru materialele aprovizionate şi situarea cât mai aproape
de centrul de greutate al lucrării;
 Posibilităţi de asigurare cu costuri minime a utilităţilor (apă, electricitate);
 Situarea în zone care să afecteze cât mai puţin mediul de locuit şi activitatea localnicilor.
 Se va asigura accesul auto atât la organizarea de şantier cât şi la zonele riverane
În ceea ce priveşte afectarea populaţiei în timpul execuţiei lucrărilor, se apreciază că acest tip
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de impact este moderat, desfăşurându-se doar pe perioada şantierului. De asemenea, prin
respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului şi prin asigurarea condiţiilor
de bună funcţionare a utilajelor nu se vor înregistra situaţii de poluare semnificativă.

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente
şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile.
Proiectantul a prevăzut pentru constructor măsuri de refacere a suprafeţelor ocupate temporar,
în perioada de construcţie, astfel:
-demolarea şi refacerea ecologic a drumurilor tehnologice;
-demolarea şi refacerea ecologică a incintelor organizărilor de şantier;
-dezfectarea tututor depozitelor de materiale şi refacerea ecologic a amplasamentelor acestora;
În caz de accidente rutiere, se va avea în vedere reducerea efectelor negative asupra calităţii
solului, apelor, datorate scurgerilor de combustibili.
Prin caietele de sarcini se vor impune măsuri de management corespunzător:
-se vor curăţa pneurile de pământ sau de alte reziduuri de şantier, datorită folosirii drumurilor
publice pentru transportul materialelor de construcţie ;
-utilajele de construcţie şi mijloacele de transport vor fi monitorizate periodic, în vederea
încadrării emisiilor în limitele legale ;
-transportul betonului cu autobetoniere se va realiza controlat, în vederea prevenirii
descărcărilor accidentale sau spălarea tobelor şi aruncarea apei cu lapte de cimentin parcursul
de şantier sau drumurile publice ;
-procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse în perioada cu vânt puternic, sau se va
urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor ;
-la sfârşitul săptămânii se va efectua curăţarea fronturilor de lucru, eliminându-se toate
deşeurilor.
Accidentele potenţiale în perioada de exploatare a drumului se datorează în mare parte
circulaţiei, dar pot apare şi din alte cauze cum ar fi pătrunderea oamenilor şi animalelor
domestice ori sălbatice pe traseu, cedarea sau degradarea unor elemente de construcţii etc.:
 accidente de circulaţie propriu zise din cauza nerespectării reglementărilor în vigoare:
ciocniri, tamponări, derapări, răsturnări produse indeosebi cu ocazia depăşirilor fără asigurarea
necesară.
 accidente datorate condiţiilor meteorologice nefavorabile: ceaţă, polei, zăpadă, furtuni
cu vânturi puternice, grindină.
 accidente datorate unor defecţiuni ale sistemului rutier.
 accidente din defecţiuni în realizarea lucrărilor: orbire de faruri, denivelări, semnalizări
necorespunzătoare, gropi sau vandalizarea împrejmuirilor, etc.
 accidente grave ca urmare a unor defecţiuni tehnice la mijloacele de transport: explozii
de pneuri, cedarea franelor, ruperi ale diverselor componente mecanice.
 accidente cu explozii sau incendii provocate de autovehicole ce transportă produse
inflamabile ori substanţe toxice sau periculoase.
 accidente datorate strict conducătorilor auto: consumul de alcool, oboseală, etc.;
Lucrări de refacere a amplasamentului, în caz de producere a accidentelor menţionate:
-reglementarea ciculaţiei, a marcajelor şi indicatoarelor rutiere;
-refacerea sistemului rutier;
-în cazul unor scurgeri de combustibili, explozii, etc. se va limita zona afectată şi se vor lua
măsuri de refacere ecologică, atunci când se înregistrează prejudicii ecologice majore;

Graficul de realizare
Denumirea lucrarii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Predare Amplasament
Organizare de santier
Lucrari pentru trotuar
Receptie lucrari

4.  Durata de realizare a investitiei
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Durata de executie a lucrarilor este de 2 luni de la data ordinului de incepere a
contractului.

Dupa semnarea contractului, ofertantul declarat castigator are obligatia de a prezenta un
grafic de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a lucrarilor. In cazul in
care, pe parcurs, se constata ca desfasurarea lucrarilor nu concorda cu datele intermediare din
graficul asumat, la cererea autoritatii contractante, executantul va prezenta un grafic revizuit, in
vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. In cazul in care executantul intarzie
inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste obligatiile principale,
achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre
in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit va
executa garantia de buna executie si, in functie de gravitatea incalcarii obligatiilor, va rezilia
contractul. Deoarece poate influenta buna executie a contractului, garantia se va constitui
exclusiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara
sau de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori
supravegherea. Autoritatea contractanta nu accepta constituirea garantiei de buna executie prin
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Este important de retinut ca
executarea defectuoasa a contractului si neincadrarea in termenele asumate, din vina
executantului, indreptateste autoritatea contractanta sa emita Documentul Constatator cu
informatii privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale de catre executant, act ce va
fi publicat in SICAP, principala consecinta fiind respingerea executantului in calitate de ofertant
in cadrul altor proceduri de achizitie publica nationale, conform art. 166 alin. (8) din HG nr. 395 /
2016.

5. Cerintele minime pentru elaborarea propunerii tehnice
La intocmirea propunerii tehnice se va avea in vedere respectarea cerinţelor si

specificatiilor tehnice minime din caietul de sarcini si anexele sale.

Ofertantii vor integra in propunerea tehnica toate informatiile privind modul concret de
indeplinire a cerintelor caietului de sarcini, structurate dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (Formular nr.6)
care va descrie :
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție) pentru realizarea
lucrărilor;
b)  resurse (personal și instalații/echipamente) (Formular nr.7)
c) programul de execuție (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrări
(deviz), care să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea
în timp a activităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor,
în special:
 lucrările ce urmează să fie executate,
 secvențierea, derularea în timp și durata clară a activităților incluse în procesele de

asigurare, respectiv de control al calității, conform legislației specifice corespunzătoare
obiectului contractului;

2. Listele cu cantitățile de lucrări (F3) și formularele completate conform proiectului tehnic,
fara valori
3. Extrasele de resurse materiale cu indicarea furnizorilor de materiale, manoperă, utilaj și
transport, fara valori, pentru fiecare deviz;
4. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate (24 luni).
5. Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în
vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile
lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a
altor legi incidente.

6. Vizitarea amplasamentului
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Daca apreciaza a fi necesar, operatorii economici pot solicita vizitarea
amplasamentului.

Solicitarea se adreseaza prin adresa oficiala trimisa pe e-mail.

7. Anexe
Specificatiile tehnice ale investitiei sunt prezentate in proiectul tehnic anexat.
Se ataseaza parti scrise, liste, parti desenate, caiete de sarcini, etc.

Responsabil achizitii,
David Marius Aurelian


