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(Cerinlele beneficiarului)
atribuire 9i constituie
caietul de sarcini face parte integrantS din documentalia de
tehnici 9i
propunerea
vor
elabora
ofertanlii
cerinlelor minime Si oUrigatorii pe baza ce-rora
financiard.

comuna Zvoristea, judetul

,,lnfiintare

teren de sport in sat Serbanesti,
Denumire contract:
qiiiizoo-e
Lucraride constructiide complexe sportive (Rev'2);
$uceava", Cod cPV

Informalii generale privind proiectul
(PNDR'
proiectul beneficiazd de finanlare in cadrul Programului Nalional de Dezvoltare Rurald
submdsura 19.2)'

sport in sat serbanesti' comuna
Acordarea finanldrii pentru proiectul "lnfiintare teren de
prevederile contractului de finanlare nr'
Zvoristea, judetul Sr"lur"; se va face in conformitate cu
c1g2oo7 5A21 041 3506666 I 24.09.2019.
partea comunei Zvorigtea (titularul 9i beneficiarul
Responsabil cu implementarea proiectului din
investiliei)"tt" O-t Constaniin BARARIU - primarul comunei'

Necesitatea 9i oportunitatea investitiei
prin Hotdr6rea consiliul Local al comunei
Necesitatea gi oportunitatea investi{ili-a tost aprobatd
Zvorigtea nr. 12 din 15.A4.2019.
luni calendaristice incepand cu data emiterii ordinului
Durata de executie a lucrdrilor va fi de maxim 6 de
de incePere'
crir"iil de bund execulie acordatd lucrdrilor va fi de minim 36 de luni.

fo(a de munca, m'aterialele, instalaliile, echipamentele 9i toate
cerute de 9i pentru.contract, in m6sura in care
celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie'definitive
rezonabil din
este prevdzutd Tn contract sau se poate deduce in mod
necesitatea asigur66i ;;i;t;
graficul de pldli
1"ll"l*'oru=enta achizitorului, inainte de inceperea execuliei lucrdrii, spre aprobare,
- de a supraveghea lucrSrile, de a asigura

-siabilitatea
execuliei lucrdrilor, in ordinea tehnologicd de
919.991ie' .
9i siguranla tuturor operaliunilor executate
p"nir,
.ontotriiJiua,
respJrrUii
pe
- este
deptin
cu respectarea prevederilor 9i a

n"".tut

pe gantier, precum ;i

;;ri*

procedeele

J"-'u*".utie utilizati'

Iegtementarilor legii privind calitatea in constructii'

Executantul are obligatia de a pune la dispozilia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de mdsurdtori (atagamentele) 9i, dupd caz, in situa[iile convenite, desenele,
calculele, verificdrile calculelor gi orice alte documente pe care executantul trebuie sd le intocmeascd sau
care sunt cerute de achizitor.

Executantul are obligatia de a respecta 9i executa dispozi[iile achizitorului in orice problemd, men[ionatd
sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazulin care executantul considerd cd dispoziliile achizitorului
sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridlca obieclii, in scris, fdrd ca obiecliile
respective sd il absolve de obligatia de a executa dispoziliile primite, cu exceplia cazului in care acesiea
contravin prevederilor legale.
Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fald de reperele date de achizitor, precum
9i

de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi resurselor umane

indeplinirii responsabilitd{ii respective.
Pe parcursul execuliei lucrdrilor 9i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:

necesare

i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror
prezen[d pe gantier este autorizatd gi de a menline gantierul (at6t timp c6t acesta este sub

controlul sdu) gi lucrdrile (atdt timp cdt acestea nu sunt finalizate 9i ocupate de cdtre
achizitor) in starea de ordine necesard evitirii oricdrui pericol pentru respectivele
persoane;

iD de a

procura gi de

a intretine pe

cheltuiala sa toate dispozitivele de
si unde sunt necesare sau au fost
achizitor sau de cdtre alte autoritdli competente, in scopul protejdrii

iluminare, proteclie, ingrddire, alarmd 9i pazd, c6nd

solicitate de

citre

lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe gi in

afara gantierului 9i pentru a evita orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor,
proprietdlilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alli factori generali de
metodele sale de lucru.
Executantul este responsabil pentru menlinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor, echipamentelor
9i
instalatiilor care urmeazd a fi puse in oper6, de la data primiriiordinului de incepere a lucririi p6nd la data
semndrii procesului-verbal de recep[ie a lucriirii.
Pe parcursul execu{iei lucrdrilor 9i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia, in mdsura
permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stAnjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi ciilor publice sau private

care

deseryesc proprietSlile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd cu sau sunt pe
traseul gantierului 9i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul propriu sau al
orlcdruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege gi va folosi vehiculele, va
limita 9i repartiza incdrcdturile, in a9a fel incdt traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe 9i pe gantier, sd fie
limitat, in mdsura in care este posibil, astfel inc6t sd nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor gi
podurilor respective.
ln cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunicd cu sau care
se afld pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora
asemenea, executantul are obliga[ia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Cu excep[ia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil 9i va pldti
consolidarea, modificarea sau imbundtd[irea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunicd cu sau
care se afld pe traseul gantierului.
Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligatia:
de a evita, pe c6t posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna 9i indepdrta de pe gantier ddrdmdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

i)
ii)

Executantul are dreptul de

garanlie, numai acele
in scopul indeplinirii
necesare
sunt

a reline pe gantier, p6nd la sfargitul perioadei de

materiale, echipamente, instalalii sau lucrdri provizorii, care

ii

obligaliilor sale in perioada de garantie.
ale construc[iei, ivite intr'un
ixe"cuiantut rdspunde, potrivit"oUtigrliitor care ii revin, pentru viciile ascunse
pe
toati durata de existentd a
intervalde 10 ani de la'receplia lu6r6rii si, dupd implinirea acestuitermen,
proiectelor si detaliilor de
construcliei, pentru viciile structurii de iezisten[5, ca urmare a nerespectdrii
execulie aferente executiei lucrdrii'
Execuiantul se obligi si despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:
unor drepturi de proprietate intelectuald
i) reclamalii 9i acliuni in justilie, ce rezulti din incdlcarea legate
de echipamentele, materialele,
(brevete, num", marci tnregistrate etc.), sau celelucrdrilor sau incorporate in
execu[ia
cu
instalaliile ,u, ,tituj"t" folosite pentru .au'in legdturd

ii)

acestea; gi
situatieiin care o
daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6 aferente, cu exceptia
intocmit de cdtre
astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
achizitor'
intocmit,
Responsabil achizilii Publice
Gheorghe STOICA

