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CAIET DE SARCINI 
 

privind atribuirea unui contract de executie  pentru realizarea unor lucrari de amenajare la  
Piata Obor din municipiul Marghita necesar pentru buna functionare a acesteia 

 
 
 
 

CERINŢE GENERALE 
Prezentul caiet de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea 

tehnică de fiecare ofertant.  
Obiectivul urmărit de prezentul caiet de sarcini este stabilirea condi�iilor pentru realizarea unor 

lucrări de amenajare a terenurilor la Piata OBOR din municipiul Marghita, necesara pentru buna desfasurare 
a activitatii acesteia. Piaţa Obor este situată în Municipiul Marghita, Str. I.L.Caragiale nr.51 Jud.Bihor şi are o 
suprafaţă totală de 16.042 mp. Este tipul de piaţă mixtă, având structuri de vânzare a diferitelor produse de 
mare diversificare, vânzări de animale, obiecte, legume – fructe, etc. 

Procedura aplicată: achizi�ie directă.  
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.  
Criteriul stabilit, nu poate fi schimbat şi rămâne valabil pe toată perioada de valabilitate a ofertei.  
Evaluarea ofertelor se va realiza pentru toate opera�iunile �i cantită�ile prevăzute în Anexa nr. 

1,2,3,4,5 la caietul de sarcini – Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii.  
Ofertantul va depune la sediul Primariei municipiului Marghita, pana la stabilita in anuntul de intentie, 

oferta, în mod obligatoriu, pentru toate opera�iunile �i cantită�ile prevăzute în Anexa nr.1,2,3,4,5, în caz 
contrar oferta va fi declarată neconformă.  

Observaţie: Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme. 
 

 
OBIECTUL CONTRACTULUI 

Denumirea dată achiziţiei: Lucrări de amenajare a terenurilor la Piata OBOR din municipiul Marghita, 
necesara pentru buna desfasurare a activitatii acesteia.  

Cod CPV 45111291-4– Lucrări de amenajare a terenului”.  
Valoarea estimativa a lucrarilor este de 441.080 lei fara TVA. 
Descrierea lucrărilor �i cantităţile necesare sunt prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini. 

 
SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI DE CALITATE 

Lucrările de amenajare a terenurilor la Piata OBOR din municipiul Marghita cuprinde urmatoarele 
categorii de lucrari:  

- Lucrari de asfaltare a unei suprafete de 4.650 mp cu beton  asfaltic de 7cm grosime 
- (infrastructura si suprastructura) 
- Executare rigole batonate in forma de V pe o lungime de 80 ml pentru evacuarea apelor pluviale 
- Pietruirea sectorului de animale pe o suprafata de 2.400 mp 
- Confectionarea si montare unui padoc metalic cu 3 compartimente avand suprafata construita 

de 50 mp necesar pt adapostirea animalelor pe timp de canicula. 
- Refacerea sistemului de apa pe o lungime de 200ml 
Condiţii minime şi cerinţele pe care trebuie să le respecte ofertantul pentru executarea lucrărilor, 

sunt urmatoarele:  
- Ofertan�ii vor depune oferta obligatoriu, pentru toate categoriile de lucrări �i toate 

cantită�ile prevăzute în Anexa nr. 1, 2, 3, 4, 5;  
- Lucrările se vor executa în maxim 30 de zile de la data predării amplasamentului;  

 
 
 
 



 
 

GARAN�II 
Garan�ia acordată lucrărilor va fi de minim 12 de luni de la data recep�ionării acestora de către 

autoritatea contractantă. Dacă lucrarile executate, nu corespund din punct de vedere calitativ, beneficiarul 
are dreptul să nu admita receptia, iar executantul are obligaţia sa le remedieze in cel mai scurt timp, pe 
cheltuiala acestuia; Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze lucrarile in 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele executantului  
lucrarii şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de 
executant prin contract. 

 Executantul are obligaţia de a garanta că toate materialele puse in opera sunt noi, nefolosite, de 
ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor.  

În cazul în care prestatorul depăşeşte durata de execuţie a lucrărilor, achizitorul are dreptul să ceară 
în scris, diminuarea cu 0,1 % a valorii lucrarilor pentru fiecare zi de întârziere;  

Garan�ia de bună execu�ie se va constitui printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii 
de o societate bancară, de o societate de asigurari, sau prin prin retineri succesive din sumele datorate 
pentru facturi partiale , in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului. 

 
RECEPTIA LUCRARII  

1. Recepţia cantitativă şi calitativă are loc în locaţia unde se execută lucrările de către reprezentanţii 
autorităţii contractante, în condiţiile tehnice impuse de standardele în vigoare, pe bază de proces verbal de 
recepţie.  

2. Verificarea se va face vizual, si eventuale sondaje in puncte dubioase. Rezultatele verificarilor si 
deficientele constatate vor fi consemnate in procese verbale si se va trece imediat la remedierea lor. 

3. Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii achizitorului a 
situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere lucrarile efectiv (real) 
executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare. 

 
TERMENUL DE EXECUTIE 

Lucrările se vor executa în maxim 30 de zile de la data predării amplasamentului.  
 

MODALITĂŢI DE PLATĂ: 
Plata se va face din contul achizitorului deschis la Trezoreria Marghita, prin ordin de plată, în baza 

facturii fiscale emise de executant, în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor.  
 

ALTE CERINTE 
Executantul răspunde de respectarea normelor de tehnica securităţii muncii şi P.S.I. la locul de 

munca, specifice activităţii desfăşurate fără a periclita viaţa sau sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii 
materiale. În timpul prestării serviciului, prestatorul este obligat să se conformeze indicaţiilor date de 
reprezentantul beneficiarului, precum şi normelor de conduita internă.  

Executantul va avea urmatoarele obligatii specifice:  
- Să asigure forţa de munca, materialele si echipamentele specifice realizării operaţiunilor de 

reparare şi intretinere;  
- Să întocmească un tabel cu personalul de execuţie, care va cuprinde toate datele de 

identificare;  
- Executantul are obligaţia de a notifica autoritatea contractantă despre apariţia oricăror lucrări ce 

nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea 
contractului in cauza, si vor face obiectul unei note de constatare, însuşite de autoritatea 
contractanta.  

- Executantul are obligaţia sa respecte obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă, sănătate şi 
securitate în muncă, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul 
îndeplinirii contractului de lucrari. 

 
 

 
Intocmit 

PUSCAS VIOREL 
 
 
 
 
 
 


