CAIET DE SARCINI
I. PREVEDERI GENERALE:
Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile impuse de autoritatea contractantă – Oficiul
Naţional pentru Cultul Eroilor, pentru prestarea de către ofertantul declarat câştigător – societate
comercială specializată, a serviciului de întreţinere spaţiu verde – gazon. De asemenea documentaţia
cuprinde şi condiţiile tehnice ce trebuie să fie îndeplinite la prestarea serviciilor, controlul calităţii şi
condiţiile de recepţie, modul de prezentare a ofertei.
Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. 02416 “O”
Bucureşti (Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor)
Adresa: str. Candiano Popescu nr. 6, sector 4, Bucureşti
Cod fiscal: 16583598
Cod IBAN : RO89TREZ70423510120XXXXX, Trezoreria sector 4
Numărul de telefon: 021.335.11.76
Fax: 021.335.11.85
E-mail: once@once.ro
Sursele de finanţare: bugetul de stat
Modalitatea de atribuire a contractului de prestări servicii: achiziţie directă prin SEAP.
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI:
Servicii de întreţinere spaţiu verde – gazon, Cod CPV 77310000-6, pe terenul din patrimoniul
Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor situat la adresa: Bucureşti, str. General Candiano POPESCU nr.
6, sector 4.
III. OBLIGATIVITATEA, MODIFICAREA SAU COMPLETAREA CAIETULUI DE
SARCINI:
Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru prestator şi autoritatea contractantă
pentru prestarea serviciilor menţionate.
Prestatorul este obligat să asigure organizarea executării contractului, personal tehnic calificat,
instruit din punct de vedere securităţii şi sănătăţii în muncă şi mijloacele tehnologice agrementate, pentru
îndeplinirea cerinţelor de calitate. Este obligat, de asemenea, ca, prin mijloace proprii sau prin
colaborare cu unităţi de specialitate, să efectueze pe cheltuiala sa toate încercările şi determinările care
să certifice corectitudinea aplicării prevederilor caietului de sarcini.
Aplicarea modificărilor şi/sau
completărilor devine obligatorie pentru prestator, după
comunicarea în scris a autorităţii contractante.
IV. CERINŢE MINIME OBLIGATORII PENTRU PRESTATORUL SERVICIULUI.
OPERAŢIUNI OBLIGATORII CARE VOR FI EFECTUATE ÎN VEDEREA ÎNTREŢINERII
SUPRAFEŢEI AMENAJATE CU GAZON
a. Perioada prestării serviciului: 15.04.2017-31.12.2017, conform datelor din tabelul nr.
1 din prezentul caiet de sarcini.
b. Pe timpul derulării contractului,
i. autoritatea contractantă – Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, asigură
prestatorului următoarele echipamente pentru executarea operaţiunii de cosit gazon:
1. motocoasă (trimmer) Makita 4T EDH 252U, mai puţin consumabilele
necesare: benzină, ulei motor, fir din nylon;
2. maşină de tuns gazonul Partner P53-625D, mai puţin consumabilele
necesare: benzină fără plumb, ulei motor;
3. container/tomberon pentru depozitarea corpurilor străine (frunze,
crengi etc.) strânse de pe teren de prestatorul serviciului.
ii. prestatorul serviciului:
1. execută operaţiunile prevăzute în coloana nr. 1 din tabelul nr. 1 din
prezentul caiet de sarcini. Serviciile prestate vor respecta procedee de
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3.
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5.

execuţie prevăzute de normativele în vigoare în domeniu pentru
operaţiile specifice spaţiilor verzi;
asigură personal calificat, instruit din punct de vedere al securităţii şi
sănătăţii în muncă şi dotat cu echipament de lucru şi de protecţie;
asigură pe propria cheltuială următoarele materiale/consumabile
recomandate de producătorul echipamentelor de cosit, necesare pe
timpul prestării serviciului:
a. ulei SAE 10W-30 de categoria API, clasa SF sau superioară,
benzină fără plumb pentru Makita 4T EDH 252U, şi fir din
nylon pentru cosirea gazonului;
b. ulei de calitate superioară recomandat pentru service SF, SG, SH
sau SJ cum este Briggs&Stratton 30W şi benzină fără plumb cu
cifră octanică de minimum 77 pentru Partner P53-625D;
asigură pe propria cheltuială uneltele/echipamentele necesare
executării operaţiunii înscrise la nr. crt. 2 din tabelul nr. 1 (degajarea
terenului de frunze şi crengi);
reface lucrările executate necorespunzător din punct de vedere
calitativ, fără cheltuieli suplimentare în sarcina autorităţii contractante.

V. CONDIŢII DE PLATĂ
Plata serviciilor acceptate în urma recepţiei se va face lunar, cu ordin de plată în contul de
trezorerie al societăţii prestatoare a serviciului, în termen de maxim 30 zile de la data primirii de către
achizitor a facturii originale şi a situaţiei centralizatoare a lucrărilor efectuate/materialelor consumate
de prestator (situaţie care va include şi cantităţile de materiale consumate de prestator: benzină, ulei
motor, fir din nylon etc.), documente care vor fi emise şi transmise achizitorului de către prestator până
la data de 05 ale lunii pentru serviciile prestate în luna anterioară.
Pentru recepţia serviciului prestat se va întocmi proces-verbal de recepţie de către comisia autorităţii
contractante care se va anexa la factura originală transmisă achizitorului de prestatorul serviciului.
VI. CONDIŢII PRIVIND ELABORAREA ŞI COMUNICAREA OFERTEI DE PREŢ
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile, preţul ofertat va râmâne neschimbat pe toată perioada
derulării contractului.
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: preţul cel mai scăzut¸
în condiţiile respectării cerinţelor din caietul de sarcini.
În funcţie de creditele bugetare alocate în bugetul autorităţii contractante, Oficiul Naţional pentru
Cultul Eroilor îşi rezervă dreptul de a contracta integral sau parţial operaţiunile prevăzute în tabelul nr. 1,
de mai jos.
Pentru elaborarea unei oferte adaptate la condiţiile reale, ofertantul poate viziona terenul care va
face obiectul întreţinerii.
Oferta de preţ va fi comunicată unităţii noastre conform modelului şi datelor din tabelul nr.
1, de mai jos, la nr de fax: 021.335.11.85 sau la adresa de e-mail: once@once.ro.
Oferta de preţ va include toate costurile operaţiunilor efectuate şi materialelor asigurate/consumate
de prestator conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini, inclusiv cele de transport materiale,
echipamente sau personal la sediul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.
Achiziţia va fi finalizată prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice la preţul ofertat.
Tabelul nr. 1
Nr.
crt.
0
1.

Denumirea operaţiunilor
efectuate de prestatorul
serviciului
1
Cosire
gazon
cu
motocositoare/trimmer, strâns şi
depozitat gazonul cosit
în
tomberoanele
autorităţii

U.M.

Cantitate

2

3

mp

1.508,96
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Număr total
intervenţii*
în perioada
15.04.201731.12.2017
4
11

Preţ
unitar/U.M.
(RON, fără
TVA)

Valoare**
(RON, fără
TVA)

5

6
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Nr.
crt.

Denumirea operaţiunilor
efectuate de prestatorul
serviciului

U.M.

Cantitate

0

1

2

3

Număr total
intervenţii*
în perioada
15.04.201731.12.2017
4

Preţ
unitar/U.M.
(RON, fără
TVA)

Valoare**
(RON, fără
TVA)

5

6

contractante
Degajarea terenului de corpuri
străine (crengi, frunze, hârtii etc.)
şi
încărcarea
acestora
în
2.
mp
1.508,96
5
tomberoanele special destinate
pus la dispoziţie de autoritatea
contractantă
3. Tundere/toaletare gard viu
m.l.
5
2
Total valoare contract ofertată, RON fără TVA
Total valoare TVA/contract, RON
Total valoare contract ofertată, RON cu TVA
NOTĂ: * o “intervenţie” reprezintă efectuarea de către personalul prestatorului pe parcursul unei singure zile de lucru, în
urma comenzii autorităţii contractante, a unei operaţiuni de întreţinere înscrise în coloana nr. 1 / tabelul nr. 1 de mai sus.
Timpul maxim utilizat pentru o intervenţie*: 7 ore/zi lucrătoare luni-vineri, în intervalul orar 08.00-16.00. Dacă pe timpul
derulării contractului de prestări servicii echipamentele de cosit/tuns gazon puse de către achizitor la dispoziţia prestatorului
serviciului se defectează, operaţiunile de întreţinere a gazonului se efectuează după remedierea defecţiunilor produse.
** pentru calculul valorii (RON, fără TVA) se înmulţeşte cantitatea (coloana 3 din tabel) cu numărul de
intervenţii (coloana 4 din tabel) şi cu preţul unitar ofertat pe metru pătrat (coloana 5 din tabel).

Cerinţele prezentului caiet de sarcini sunt considerate minimale.
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