– CAIET DE SARCINI–
1. INTRODUCERE

Comuna Beceni doreste să achiziţioneze prin cumparare directa lucrari
de reabilitare si modernizare Scoala Primara Valea Parului, comuna Beceni, in
vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, astfel cum sunt acestea
descrise în documentatia tehnica aferenta prezentului – caiet de sarcini al
procedurii (Proiect tehnic).
2. GENERALITATI

Autoritatea Contractanta: Comuna Beceni.
Este prevazut ca executantul presteze si să pună în execuţie lucrari de
reabilitare si modernizare Scoala Primara Valea Parului, comuna Beceni, in
vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare potrivit proiectului
tehnic parte integranta din prezenta documentaţie, ce se constituie în caietul
de sarcini al procedurii de atribuire a contractului.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI

« Lucrari de reabilitare si modernizare Scoala Primara Valea Parului,
comuna Beceni, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare» –
potrivit proiectului tehnic ce se constituie în caietul de sarcini al procedurii,
parte a prezentei documentaţii. În cadrul obligaţiilor ce îi revin potrivit acestei
componente, antreprenorul general va executa lucrările descrise în cantităţile
şi potrivit metodelor prevăzute în proiectul tehnic. Lucrările vor respecta
prescripţiile tehnice prevăzute în proiectul tehnic anexat prezentului caiet de
sarcini.
4. SERVICII SI DATE PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia executantului terenul liber
de orice sarcini precum şi documentaţia tehnico-economică de realizare a
lucrărilor.
5. GRAFIC DE TIMP PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR

Perioada de timp în care ofertantul va executa lucrările prevăzute în
caietul de sarcini este de: cel mult 3 luni.

Ofertele ce prevăd un termen de execuţie mai mare de 3 luni vor fi
respinse ca neconforme. Aceste termen va fi evidenţiat la rândul 6 al
Formularului Anexa la oferta financiara. Lucrările se vor derula pe bază de
program anual/lunar comunicat de autoritatea contractantă, funcţie de
alimentarea cu fonduri de la bugetul local.
6. GARANŢIA ACORDATĂ LUCRĂRILOR
Perioada minimă de timp pentru care ofertantul este ţinut a garanta din
punct de vedere calitativ lucrările prevăzute în caietul de sarcini este de: minim
36 luni. Ofertele ce prevăd un termen de garanţie a lucrărilor mai mic de 36 luni
vor fi respinse ca neconforme. Acest termen va fi evidenţiat la rândul III al
Anexei la Formularul de ofertă.
7. LISTA STANDARDELOR APLICABILE
Executantul se va conforma standardelor in vigoare:
a) fie reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislatia interna
referitoare la standardizarea nationala, compatibile cu reglementarile
Comunitatii Europene;
b) fie, daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la lit. a),
standarde nationale, si anume, de regula, in urmatoarea ordine de decadere:
I. standarde nationale care adopta standarde europene;
II. standarde nationale care adopta standarde internationale ;
III. alte standarde.
8. CONDIŢII DE PLATĂ
Plata contravalorii lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic se va face cu Ordin de
Plată, în limita creditelor bugetare disponibile.
9. REGLEMENTĂRI PRIVIND CONDIŢIILE DE MUNCA ŞI DE PROTECŢIE A
MUNCII CARE TREBUIE RESPECTATE PE PARCURSUL ÎNDEPLINIRII
CONTRACTULUI DE LUCRĂRI:

Operatorii economici au obligaţia de a face precizarea în cadrul ofertei
tehnice faptul ca la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la
condiţiile de munca şi protecţia muncii.
Acte Normative ce stabilesc regulile obligatorii referitoare la condiţiile de
munca si de protecţie a muncii, care sunt in vigoare la nivel naţional si care
trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului:
a) Legea protecţiei muncii nr. 319/2006;
b) Hotărârea de Guvern nr. 238/2002;
c) Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006

