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CAIET DE SARCINI 

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii 


"Reabilitare cladire ~i amenajare curte interioara la Gradinita nr. 2 din municipiul Turnu 

Magurele, judetul Teleorman 


CUPRINS: 

1. Informatii generale 
2. Obiective 
3. Descrierea serviciilor ~i lucrarilor ce fac obiectul achizitiei 
4. Descrierea principalelor activitati 
5. Obligatiile ~i raspunderea legala a executantului 
6. Cerinte privind executarea contractului 
7. Drepturi de proprietate intelectuala 

Prezentul caiet de sarcini include cerin/ele ce descriu fn mod obiectiv serviciile ~i lucrarile ce se 
inten/ioneaza a fi achizi/ionate. 

1. Informatii generale 

1.1. Date privind autoritatea contractanta 

Procedura de atribuire a contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investitii 
"Reabilitare cladire ~i amenajare curte interioara la Gradinita nr. 2 din municipiul Turnu 
Magurele, judetul Teleorman", este organizata de UAT Municipiul Turnu Magure1e. 

Sediul administrativ al autoritatii contractante este situat in bulevardul Republicii, nr. 2, 
municipiul Tumu Magurele, judetul Teleorrnan. 

Tel: 0247416816 
Fax: 0247416453 
e-mail: ptmachiz@yahoo.com 
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1.2. contractul de executie lucrari pentru obiectivul de 
~i amenajarea curte interioara la Gradinita din 

judetul Teleorman" 

Municipiul Miigurele, In cali tate de beneficiar al Programului National de Dezvoltare 
Localii, ~i Ministerul Lucriirilor Publice, ~i Administratiei coordonator al 
Programului National de Dezvoltare Localii au semnat Contractul pentru 
obieetivului 
"Reabilitare ~i amenajare curte la Gridinita nr. 2 municipiul Turnu 
Magurele, judetul Teleorman 

Pentru obieetivului "Reabilitare ciidire ~i amenajare curte interioara la 
Turnu Magurele, judetul Teleorman", este achizitia de 

execulie 
Executia lucriirilor va cuprinde: 

eorpului de cladire Cl lucriiri de recompartimentari interioare pentru 

obtinerea unor spatii necesare funclionarii sanitare :,;i pentru 

interioare $i electrice, 

Reabilitarea finisajelor interioare, co:,;urilor de fum 

interioare In nou l'rp'Oltp' 

Kerac:en~a impejmuirii; 

Amenajare curte interioarii prin: desfiintarea aleilor existente :,;i crearea nOl, 
nou acces pietonal, loc de joacii, de 

proteetie la incinUi, inierbarea zona de sud a 

1.3. Descrierea """"'n"'...'" a obiectivului 

Amplasamentullucrarilor executate 

Griidinila ill. 2 din Magurele este situata pe Libertatii, ill. 104 din Municipiul 
2 corp uri $i anexe. 

Dintre cele doua corp uri existente pe amplasament unul este in exploatare $i anexa 
corp care se afla 1ntr-o stare degradare s-a aU1(OClenl01 

J=:,a."v~,v $i 3 anexe, respectiv un 0 magazie, ambele 
din :,;i 0 magazie 0 principal a, beton, de cca. 1 

care asigurii accesul de la poarta principala la intrarea Alte alei secundare 
dale betonate fac cu corpul 3 :,;i anexele. 

:,;i pot fi inundate $i cu noroi cazul 
Corpul, in care I:,;i in prezent mai nou, este racordat la 

eu :,;i reteaua de apa $i insa dotat cu grupuri 
curenta amplasate Grupul sanitar care 

25 m Intr-una din anexe. 

2. Obiective 

serviciilor in eonformitate eu .:><<<BU''''1 astfel incat 
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acestea cerintelor speciale pentru ace~tia. Modernizarea imobilului crearea de noi 
imbunatatite a activWitilor educative ~i de socializare. 

oportuna, pentru cerinte10r siguranta ~i con fort , abordarea 
de reabilitare Gradinita nr. ansamblul ei 

ri.'ispunda prin: 
• rezistenla, durabilitate ~i 

• 
• 	 adecvate 

• 	 durata redusa prin aplicarea unor 

continuiHitii functiunii gradinitei ~i imbunatatirea 


3. 	 serviciilor ~i lucriirilor ce fac obiectul contractului de """"JLU:'J'~''''' publica 

Execufia lucrarilor: 
Respectarea de parcursul lucrarilor este esentiala pentru 

acestui proiect. 

Pentru obiectivului de investitii "Reabilitare ~i amenajare curte la 
Gradinila nr. 2 din municipiul Turnu judetu1 , se vor unnatoarele 
lucrari, confonn proiectului tehnic ~i a de executie: 

Recompartimentarea corpului 	 in prezent pnnUll'.... u'Jll'.UL,U 

amenajarea sanitar cu 0 wc ~i adulti ~i doua 

~i lavoar pre~colari; 


Amenajrea In care va fi montata central a tennica, i'ndipere dotata cu u~a metalica 

cu deschidere ~i geam simplu care sa asigure suprafata de explozie; 


"v~',",a"v. de teracota ~i a racordului la co~urile fum (inclusiv se vor elimina 
invelitoare), ~i completare peretilor cu din caramida; 
interior existent ~i 

interioare ~l 

din pereri de carton, cu schelet pentru ~l cu 
fetele din foi la Peretele de carton dinspre centrala tennica 
va fi rezistent 2 ore ~i se va din 2 foi de gips carton rezistente la foc pe 

1 ora ~i miez vata minerala bazaltica; 
Montare corpuri incalzire noi sub zona ferestrelor, ~i paqiala a ......,.Ju• ..,"', 

'"'-',nPJ'poexistente in executarii 	 perimetrale a aC(~Stlela pe 0 fa~ie 

polistiren extrudat; 

Inlocuire PVC cu una cu 2 oehiuri pentru fiecare 

montare glafuri din tabla prevopsita eu picurator; 

Refacerea ~i tennoizolarea cu un strat de extrudat eu nt'''''''''''''''' 

20 cm.; 

Refacerea jgheaburilor ~i a burlanelor 

Tennoizolarea a cladirii cu polistiren expandat 10 cm la pereli, ~i 


extrudat de 10 cm la soclu; 

Refacerea finisajului exterior al cladirii; 

Refacerea hidroizolatie la copertina acces ~i refacerea stalpi~orilor care sustin 

copertina; 


acces pentru 
golului In peretele TrAnt"..... din falada lateral-dreapta, prin care 

se pennita accesul in central a Accesul lateral se va realiza prin 3 
prevazute cu balustrada; 
Refacerea instalatiilor sanitare ~i bran~amentului 

instalaliei proteclie Impotriva electrocutarilor ~i a 

Pentru 0 buna functionare a se propun amenajari 
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de acces existente ~i crearea noi, pe de nord est a 
~i 0 alee legatur8. cliidirea griidinitei ~i sanitar vest; 
Realizarea unui loc joaca pe suprafata cuprinsa intre 
Realizarea de trotuare de protectie la cladirile din incinta; 

unei suprafele in zona de sud a incintei; 
prin repararea structurii de caramida a soclului ~i stfrlpilor, 

retencuirea ~i revopsirea acestora, montare panouri noi de ~i unel 
acces. partea de ~i vest va fi panourilor cu 
panouri translucide din policarbonat. 

4. Descrierea principalelor activitati 

EXECUTIA LucRARILOR 

Lucrarile se vor executa cu respectarea a contractu lui ~i a proiectului aprobat. 
Neconformitati1e aferente documentatiei constatate perioada elaborare a ofertei se 

vor comunica beneficiarului inainte data limita depunere a ofertelor. 
Neinformarea autoritatii contractante in perioada sus mentionata asupra eventualelor 

neconformitati din documentatia tehnica va conduce la integral a de catre ofertant a solutiilor 
din acesteia. 

Lucrarile executate se considera finalizate ~i se pot supune receptiei in condiliile prevederilor 
nr. 34312017 de a HG nr. 27311 privind aprobarea Regulamentului receptie a 

lucrarilor constructii ~i instalatii aferente cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

• Obligatii ~i raspunderi specifice Executantului Lucrarilor 

Ofertantul are obliga!ia respecte toate prevederile in care tin executarea 
contractului. 

Ofertantul are sa la toate fazele determinante, ~i la receptia lucrarilor 
executate. 

este pe deplin responsabil de tuturor operatiunilor ~i metodelor utilizate 
in cat ~i calificarea personalului propriu folosit pe toata durata 

Ofertantul va trebui dispuna personal tehnic de asigurarea unui 
corespunzator de calitate a lucrarilor. 

Odala cu propunerea jinanciara se va prezenta lista cu persoanele nomonalizate pentni 
posturile: 

~efde 
responsabil tehnic cu 
responsabil cu 

in inlocuirii unor persoane in timpul deruUirii contractului, autoritatea contractantii va 
verifica indeplinirea conditiilor solicitate ~i va transmite contractorului acceptul solicitarii de 
inlocuire. 

asemenea executantul va de personal minim zidar, 
vopsitor ~i personal necalificat: muncitori pentru precum ~i de echipamente, 

transport: autobasculanta in lucr8.rilor pre:zelnta[e 
sus. 

de inceperea lucrarilor executantul va efectua instructajul privind .....r''tA('h 

mundi pentru personalul care va avea acces pe in conformitate cu prevederile 

In vederea receptionarii lucrarilor, masuratorile se vor de catre executant impreuna cu 
dirigintele ~antier si cu reprezentantul beneficiarului, iar in caz de se va apel 
proiectant. 

de a de 
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Executantul lucrarilor de obligatii principale: 
a) sesizarea investitorilor ~1 neconcordantelor eonstatate 
vederea solutionarii; 
b) inceperea executiei lucdirilor numai la <ll1tAM7<>t"." in eonditiile legii ~i numai ~i1n 
conformitate cu proiecte verificate 
c) asigurarea nivelului de propriu, eu responsabili ,~"uU'V' cu 
exeeutia atestati; 
d) eonvoearea factorilor care lucdirilor ajunse in faze determinante 

exeeutiei ~i asigurarea in seopul obtinerii acordului de 
continuare a lucdirilor; 

solutionarea neconformitatilor, a ~i a aparute in fazele de executie, 
solutiilor stabiIite de proieetant eu 
exeeutia luerarilor ~i a procedeelor prevazute in project, certificate 

care exista agremente care conduc la realizarea cerintelor esentiale, precum ~i 

probelor-martor; inlocuirea produselor ~i a procedeelor prevazute in proiect eu altele care 
condi!iile precizate ~i numai pe baza proiectanti cu aeordul 

investitorului; 
proieetelor ~i a detaliiIor de executie pentru de cali tate eorespunzator 

esentiale; 
in termen de 24 de ore, a Inspeetiei 

teritoriului in cazul produeerii unor """'....,....."",,.'" 
i) la receptie numai a eonstruetiilor care corespund 
care a predat investitorului documentele necesare 
j) indeplinire, la termenele stabilite, a sau pnn 

de receptie a lucrarilor de constructii; 
pe propria cheltuiala, a defectelor in perioada de 

~i perioada de garantie stabilita potrivit 
terenurilor oeupate temporar la starea lor lucrarilor; 

tuturor participantilor la ",..r,,,am - factori de dispundere, 
eonformitate cu sistemul nrAnr" a caliHitii adoptat ~i cu 

situatiilor de lucrari: 
lucrati prezentata spre decontare se vor anexa in mod 

de lucrari ascunse; 
reeeptie calitativa; 

determinatnte (dadi este cazul); 

analiza de laborator, buletine de incercari, etc. 

II obligativitatea normativelor tehnice, reglementarHor ~i standardelor 
calitative ~i de cost aplicabile este necesara pentru a 

~l propuse prin proiect; 
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• 	 efectuarea plafilor se va face in tran~e corespunzatoare defalcarii financiare a pretului 
prezentate la nivelul ofertei deciarate ca~tigatoare, acestea fiind corespunzatoare cu etapele 
de prestare descrise in cadrul propunerii tehnice elaborate de prestator, la momentul 
ofertarii . Plalile se vor face pe baza unnatoarelor documente: 
- factura fiscala in original; 
- situatiei/situaliilor de lucrari real executate, confinnata/confirmate de dirigintele de 

~antier; 


- deciaratii de conformitate ~i/sau certificate de calitate pentru materialele utilizate. 


• 	 situaflile de lucrari se vor preda confonn mentiunilor din prezentul caiet de sarcini intr-un 
numar de 3 exemplare originale, la care se vor ata~a extrasele din cartea tehnica a 
construcliei in copie conforma cu originalul (certificatele de cali tate, garantie, conformitate, 
buletine de analiza in laborator, buletine de incercari, etc), aferenta fiecarei faze incluse in 
situalia de lucrari. In cazul in care 0 anumita situatie de lucrari cuprinde ~i elemente puse in 
opera urmare unor dispozitii de ~antier, acestea din urma impreuna cu documentele 
justificative inclusiv memoriul justificativ intocmit de catre proiectant vor insoti situatia de 
lucrari respectiva. 

~ef serviciu dezvoltare local a ~i investitii, 	 Intocmit,1a MJ'ucretia ModiM::P
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