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Date privind Achizitorul:

Denumire oficială: ORAŞUL MURFATLAR

Adresă: Calea Dobrogei, nr.1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa

Localitate: ORAŞ MURFATLAR Cod poştal

905100

Ţara: ROMÂNIA

Punct de contact: Calea Dobrogei, nr.1, oraş
Murfatlar, jud. Constanţa

Telefon: 0241/234350

Fax: 0241/234516

E-mail: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro

Adresa de internet: www.primariamurfatlar.ro

- orice operator economic poate obţine documentaţia de atribuire, prin accesul direct,
nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice

1. DATE GENERALE

Prezentul caiet de sarcini va face parte din documentaţia de atribuire a
contractului de Lucrări de îngrădire teren sport- curte liceu teoretic Murfatlar si
prezintă cerinţele necesare și specificaţiile tehnice, pe care autoritatea contractantă
le solicită la elaborarea de către fiecare ofertant a propunerii tehnice .

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale , astfel că orice ofertă de bază
prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luata in
considerare dar numai in măsură in care propunerea tehnică asigură un nivel
calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

BENEFICIAR: ORAŞUL MURFATLAR

SURSA DE FINANŢARE: Bugetul Local

2. Obiectul contractului:

Obiectul contractului este de a presta lucrări de îngrădire teren sport- curte liceu
teoretic Murfatlar

Cod CPV: - 45340000-2 Lucrări de instalare de garduri , de balustrade și de
dispozitive de siguranță

3.Procedura de atribuire: ACHIZIŢIE DIRECTĂ

4.CONDITII DE EXECUTIE :

http://www.primariamurfatlar.ro/


In acest sens, pentru reparația gardului se vor utiliza plăci prefabricate din beton.

5. DESCRIERE:

Prezentul contract de achiziție publică cuprinde:

Lucrările de îngrădire teren sport- curte liceu teoretic Murfatlar, sunt următoarele:

- stălpii de susținere vor fi realizați din profil de 80x80x3 mm, iar fixarea acestora se
va face în fundații izolate 50x50x100 cu beton.

- înălțimea gardului de împrejmuire este de 4 metri astfel:

- plasă bordurată zincată: h 2000x2500x4,8 mm

- rigidizarea și fixarea plasei pe stâlpi făcându-se prin montarea de țevi 20x220x2.

- accesul autoturismelor pentru intervenție se va face pe o poarta mare cu dimensiunea
de 5 m, formată din două canate 2,5 x 2,5 m, cu o h de 4 m.

- accesul pietonal se va face pe o poartă simplă l=1m și h=2 m.

6. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUŢIE

Garanţia de bună execuţie este de 5% din prețul contractului, fără TVA și se
constituie de către Prestator, în scopul asigurării autorității contractante de
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data
semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. Acest termen poate
fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data
semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent

7. PERIOADA DE GARANȚIE

Perioada de garantie va fi de minim 12 luni de la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor.

8. VALOAREA ESTIMATĂ : 100.000 lei fara TVA

9. CARACTERISTICI TEHNICE:

- gardul va fi confecționat din plasă bordurată zincată h 2000x2500x4,8 mm cu stălpi de
susținere ce vor fi realizați din profil de 80x80x3 mm, iar fixarea acestora se va face în
fundații izolate 50x50x100 cu beton.

10. DURATA DE EXECUTIE:

Termenul de executie al lucrarilor este de 30 zile de la emiterea ordinului de incepere
a lucrarilor.

Criteriul de atribuire a achiziției directe este prețul cel mai scazut.

Agentul economic căruia i se va atribui achiziția, se va deplasa la obiectul investitiei
situat pe str. Mihai Eminescu nr.50, oras Murfatlar pentru efectuarea măsurătorilor
exacte la fața locului, fiind direct raspunzător pentru acestea.



Terenul de sport se află în incinta curții Liceului teoretic Murfatlar.

Lucrările vor fi efectuate cu personal calificat, respectarea normelor legale privind
atât ”Securitatea si Sănătatea in muncă” cât și ”Prevenirea și stingerea incendiilor”
fiind in totalitate in sarcina executantului.

11. PREZENTAREA OFERTEI TEHNICO-ECONOMICE SI CONDITII DE
PRET:

Oferta tehnico economica va cuprinde urmatoarele elemente:

Oferta tehnica:

Fisa de date cu principalele carracteristici.

Oferta financiara:

Oferta financiara va fi exprimata in lei fara TVA si va fi insotita de devizul de lucrări.

Devizul de lucrari va fi structurat pe articole de deviz, cantitati, preturi si ecapitulatie.
La devize vor fi atasate si extrasele de manopera, materiale, de utilaj si transport.

12. RECEPȚIA:

La finalizarea lucrărilor se va incheia un proces verbal de receptie incheiat intre
reprezentantul autoritatii contractante si delegatul prestatorului.

Întocmit,
Tănase Țivichi


