
CAIET DE SARCINI 
Reparații curente Alei cămin T3 - T4 

 
 

 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea 
ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnică.  
 Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, 
care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura 
în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal 
sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea cu caracteristici tehnice 
inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele 
prezentate, atrage descalificarea ofertantului. 
 Operatorii economici au obligația de a prezenta fișe tehnice și declarații de performanță 
pentru produsele ofertate la solicitarea beneficiarului. 
 Produsele folosite vor fi însoțite de fișă tehnică în limba româna și de declarație de 
performanță de la producător. 
  Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale 
specificațiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din 
propunerea tehnică, au întâietate prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente 
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, 
au întâietate prevederile caietului de sarcini. În caz contrar ofertantul are obligația de a respecta 
cu strictețe contractul și oferta depusă. 

Dacă între acest caiet de sarcini și alte documente ale documentației există diferențe  
prevalează caracteristicile superioare. 

In prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării 
lucrărilor. La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă indiferent de 
neprevăzutele ce ar putea apărea în timpul execuției, acesta având obligația de a le prevedea în 
cheltuieli încă din faza de ofertare. În cazul în care apar lucrări neprevăzute acestea vor fi 
suportate din profitul executantului. 
 În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
menționate în prezentul caiet de sarcini. 

 
Lucrările presupun realizarea aleilor și platformelor ce sunt prezentate în Anexa 1 și 

cuprind următoarelor operațiuni.  
- montarea unor dale înierbate cu grosimea de minim 8 cm și un strat de balast 

pentru acestea de minim 15 cm - 63 mp 
- dalele vor fi delimitate de o bordură montată la același nivel cu dalele. 
- Aleile vor avea o lățime de minim 1,25m iar înălțimea față de suprafața înierbată 

din jur, nu va depăși 5 cm. 
- realizarea unor platforme din betonate finisate (forma semicerc conform anexa1) 

cu grosimea de 15 cm  - 130 mp . 
- platformele din beton vor fi realizate cu fier beton și plasă, iar înălțimea față de 

suprafața înierbată din jur, nu va depăși 5 cm. 
 

   Atribuirea se va face pentru toate produsele, în funcție de prețul cel mai scăzut. 
Propunerea financiară va cuprinde: 

- prețul exprimat în lei, fără TVA pentru ” Reparații curente Alei cămin T3 - T4” 
- Centralizator general; 
- Liste de cantități; 
- Extras materiale; 



Propunerea Tehnică va cuprinde: 
- Propunere tehnică (descriere lucrări); 
 
Perioada pentru executarea lucrărilor: 20 zile 

Executantul va asigura transportul si aruncare tuturor deșeurilor rezultate în urma lucrărilor. 
 Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor (transport, procurare de 
materiale, manopere, montaj, și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg de prezentul caiet de 
sarcini. 
 Executantul va prezenta Declarații de Performanță / Declarația de Conformitate CE pentru 
produsele folosite și livrate conform cerințelor legale;  
  Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de 
depunere a ofertelor de luni până vineri între orele 08:00 și 15:00, cu scopul de-ași face o idee 
despre constrângerile lucrării și pentru a realiza măsurători precise în scopul realizări ofertei. 
 In prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. 
La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă indiferent de neprevăzutele ce ar 
putea apărea în timpul execuției, acesta având obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza 
de ofertare. În cazul în care apar lucrări neprevăzute acestea vor fi suportate din indirecte sau 
profitul executantului. 
 
NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o 
marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar 
pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca 
având mențiunea de ”sau echivalent”. 
Atenție: Accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7,5 tone capacitate. 
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