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Biroul ADPP            Primar 
 

 
 

 
CAIET DE SARCINI 

Servicii de inchiriere de autobasculanta cu şofer  - cod CPV 60181000-0 

Servicii de închiriere utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator 

- cod CPV 45500000-2 

 
 
I. SCOPUL ACHIZITIEI 
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a serviciului de Inchiriere utilaje şi de 

echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator, precum si  inchiriere de autobasculanta  
cu şofer pentru transport marfuri “pentru  executarea lucrarilor specifice la intretinere drumuri, constructii, 
incarcari –descarcari si transport de materiale (nisip, pamanat, moloz, etc) si alte lucrari de infrastructura,  pe 
raza Municipiului Marghita. 
 

II. OBIECTUL ACHIZITIEI SI CARACTERISTICILE TEHNICE  
Prestaţiile ce urmează a fi achiziţionate constau în închirierea urmatoarelor  autovechicole si utilaje 

cu deserventi (sofer): 
- autobasaculanta cu capacitate min. de 18 mc  
- Buldoexcavator cu cupa min. 1,6 mc 
- Buldozer cu deservent 

Cantitatile maxime preconizate a fi prestate pe anul 2017 sunt urmatoarele: 
- Autobasculanta  - max 500 km 
- Buldoexcavator – max. 200 ore 
- Buldozer cu deservent – maxim 200 ore 

 
III. CONDIŢII TEHNICE PRIVIND MODUL DE REALIZARE A PRESTAŢIILOR 
Prestatorul se obliga sa asigure autovechiculele si utilajele solicitate, pe perioada si in punctele de 

lucru stabilite de Biroul de administarare a domeniului public si privat din cadrul Primarei municipiului 
Marghita 

Prestatorul va asigura combustibil, lubrifianti, personal deservent pentru autovechiculele si utilajele 
solicitate, pe perioada desfasurarii lucrarilor cu acestea. 

In cazul în care personalul deservent sau personalul muncitor nu corespunde profesional sau fizic 
pentru efectuarea prestaţiilor , la sesizarea beneficiarului , prestatorul are obligaţia să-l înlocuiască de 
îndată, fără ca acest fapt să întârzie efectuarea prestaţiei sau calitatea acesteia, prestatorul fiind pe deplin 
responsabil pentru prestarea serviciilor cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului .  

Prestatorul poartă răspunderea pentru modul in care îşi desfăşoară activitatea pe toată durata 
contractului , pentru toate daunele produse terţilor prin îndeplinirea necorespunzătoare a operaţiunilor şi 
tehnica utilizată de deservenţii autoutilajului , utilajului sau autovehiculului închiriat , inclusiv pentru 
prejudiciile care decurg din modul de prestare a serviciilor sau pentru eventualele accidente produse ca 
urmare a nerespectării contractului şi prevederilor legale . 

Prestatorul va pune la dispozitia autoritatii contractante autovehicule si utilajele solicitate cu sofer,  
in  stare de functionare,  pregatite,  dotate si  inmatriculate conform OUG  195/12.12.2002 privind circulatia  
pe drumurile publice si  HG  85/23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului  de aplicare al  OUG  
195/2002 cu toate modificarile  ulterioare.  Autovehiculele  comerciale de marfa cu sofer trebuie  sa detina 
licenta de executie pentru autovehicul, pentru transporturi rutiere nationale de marfuri emisa in baza 
licentei de transport rutier public, precum si rovinieta valabila. 
 

IV. MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR 
Prestatorul va prezenta oferta in lei/ora pentru fiecare utilaj in parte si lei/km pentru autobasculanta 

solicitata. 
 

V  CONDITII GENERALE 
Beneficiarul va stabili si va comunica prestatorului, prin comanda scrisa, autovechicolele si/sau 

utilajele ce sunt necesare si punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare activitatea acestora. 
Prestatorul are obligatia ca in timp de 48 ore , de la data comunicarii, in scris  sa puna la dispozitia 
beneficiarului,autovechicolele si/sau utilajele solicitate, la locul de desfasurare a lucrarilor. 



Comenzile privind inchirierea de autovechicole si utilaje vor fi emise functie de necesitati si de 
fondurile aflate la dispozitia Biroul de administarare a domeniului public si privat din cadrul Primarei 
municipiului Marghita 

Plata prestatiilor se va face in termen maxim  de 30 de zile, pe baza de factura insotita de : 
- un centralizator cu ore de utilizare a utilajelor si locul prestatiei, confirmat de seful de birou 

ADPP din cadrul Primariei municipiului Marghit.  
- un centralizator cu ruta si km parcursi in cazul autovechicolelor, confirmat de seful de birou 

ADPP din cadrul Primariei municipiului Marghit.  
Programul de desfasurare a lucrarilor cu utilaje terasiere si mijloace de tansport auto solicitate, se va 

derula in zile lucratoare, iar in zile nelucratoare si in situatii deosebite  la solicitarea beneficiarului. 
 

Intocmit 
Sef birou ADPP 
GROZE LIVIU 

 
 


