ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
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Sat Dorneşti, comuna Dorneşti, cp 727210, judeţul Suceava
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Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora ofertanţii vor elabora propunerea tehnică şi propunerea
financiară.
Denumire contract: <servicii de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie
intitulat "RACORDURI DE CANALlZARE ŞI BRANŞAMENTE DE APĂ ÎN COMUNA DORNEŞTI, JUDEŢUL
SUCEAVA">, Cod CPV principal: 45231300-8- Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a
apelor reziduale la mare distanţă (Rev.2), Cod CPV secundar: Cod CPV: 71322000-1- Servicii de
proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev. 2).
Informaţii generale privind proiectul
Proiectul beneficiază de finanţare de la bugetul local.
Responsabil cu implementarea proiectului din partea comunei Dorneşti (titularul şi beneficiarul
investiţiei) este domnul LUŢA Gheorghe - primarul comunei.
Necesitatea şi oportunitatea

investiţiei

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei a fost aprobată prin Hotărârea Consiliul Local al comunei
Dorneşti nr. 18 din 29.03.2019.
Durata de execuţie a lucrărilor va fi de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a
lucrărilor.
Garanţia de bună execuţie acordată lucrărilor va fi de 48 de luni.

Contractantul are următoarele obligatii:
Activităţi corespunzătoare etapei I - elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie, a
caietelor de sarcini, a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), a proiectului de
organizare a execuţiei lucrărilor (POE), a documentaţiilor pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi
autorizaţiilor şi acordarea de asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor.
1. Elaborarea proiectului tehnic cu respectarea soluţiilor tehnice fundamentate În studiul de
fezabilitate şi asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale;
2. Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor,
exploatarea, Întreţinerea şi reparaţiile precum şi a proiectelor de urmărire privind
comportarea În timp a construcţiilor;
3. Elaborarea listelor cu cantităţi le de lucrări, pe obiecte şi categorii de lucrări.
4. Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC);
5. Elaborarea proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (POE);
6. Elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea tuturor acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor
aferente obiectivelor de investiţie (solicitate prin certificatele de urbanism);
7. Întocmirea, În situaţia În care la elaborarea proiectului tehnic se impun modificări faţă de
studiul de fezabilitate/DALI, a documentaţiilor justificative tehnico - economice solicitate de
către finanţator pentru aprobarea diferenţelor;
8. Soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate de către specialiştii
verificatori de proiecte pe parcursul activităţii de verificare tehnică. Remedierile vor fi
efectuate În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării transmisă de
autoritatea contractantă.
Etapa a II-a - acordarea de asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor.
Activităţi corespunzătoare etapei a II-a:
9. Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor, În ceea ce
priveşte:
a. Participarea pe şantier la verificările de calitate legate de fazele de execuţie
determinate pentru lucrările aferente cerinţelor esenţiale;
b. Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute În execuţie, din vina proiectantului,
la construcţiile la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător
cerinţelor esenţiale, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate,
după Însuşirea acestora de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, la
cererea autorităţii contractante;
c. Participarea la Întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor
executate.
Eventualele cheltuieli generate de efectuarea unor lucrări suplimentare fată de documentatia
tehnico-economică ce se va elabora, ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate de
proiectant/proiectantul
coordonator de proiect şi proiectantii pe specialităţi, persoane fizice sau
juridice, În solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a Comunei Dornesti În baza unui
raport de expertiză tehnică elaborat de uri expert tehnic atestat.
Activităti corespunzptoare etapei a II-a - executia lucrărilor
- de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi
toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, În măsura În
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care necesitatea asigurării acestora este prevăzută În contract sau se poate deduce În mod rezonabil din
contract.
- de a prezenta achizitorului, Înainte de Începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi
necesar execuţiei lucrărilor, În ordinea tehnologică

de execuţie.

- este pe deplin responsabil pentru conformitatea,
stabilitatea
şi siguranţa tuturor operaţiunilor
executa te pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a
reglementărilor legii privind calitatea În construcţii.
Executantul

are obligaţia

de a pune

la dispoziţia

contractului,
caietele de măsurători (ataşamentele)
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente

achizitorului,

la termenele

precizate

În anexele

şi, după caz, În situaţiile convenite, desenele,
pe care executantul trebuie să le Întocmească sau

care sunt cerute de achizitor.
Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului În orice problemă, menţionată
sau nu În contract, referitoare
la lucrare. În cazul În care executantul
consideră că dispoziţiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, În scris, fără ca
obiecţiile respective să ÎI absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului În care
acestea contravin prevederilor lega le.
Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi
de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor,
dispozitivelor
şi resurselor umane necesare
Îndeplinirii responsabilităţii respective.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror
prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub
controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către
achizitor)
În starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele
persoane;
ii) de a procura şi de a Întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de
iluminare, protecţie, Îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost
solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, În scopul protejării
lucrărilor sau al asigurării confortului

riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi În
afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor,
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de
metodele sale de lucru.
Executantul este responsabil pentru menţinerea În bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor
şi instalaţiilor care urmează a fi puse În operă, de la data primirii ordinului de Începere a lucrării până la
data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia,
permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau În mod abuziv:

În măsura

a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care
deservesc proprietăţile aflate În posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
Executantul are obligaţia de a utiliza În mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe
traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al
oricăruia dintre subcontractanţii
săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va
limita şi repartiza Încărcăturile, În aşa fel Încât traficul suplimentar ce va rezulta În mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalaţii lor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie
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limitat, În măsura În care este posibil, astfel Încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor
şi podurilor respective.
În cazul În care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care
se află pe traseul şantierului,

datorită

transportului

materialelor,

echipamentelor,

instalaţiilor

sau altora

asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul Împotriva tuturor reclamaţiilor privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute În contract, executantul
este responsabil şi va plăti
consolidarea,
modificarea
sau Îmbunătăţirea,
În scopul facilitării
transportului
materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau pod uri care comunică cu sau
care se află pe traseul şantierului.
Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi Îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.
Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care Îi sunt necesare În scopul Îndeplinirii
obligaţiilor sale În perioada de garanţie.
Executantul se obligă să despăgubeascăachizitorul Împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni În justiţie, ce rezultă din Încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci Înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau În legătură cu execuţia lucrărilor sau
încorporate În acestea; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei În care
o astfel de Încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini Întocmit de
către achizitor.

Compartimentul de integrare europeană,
Consilier achiziţii,
GHERMAN Dalina- Camelia
.u~
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