
COMUNA POIENARII BURCHII
Str. G-ral Alexandru Angelescu, nr.22, jud. Prahova

Pagina 1 din 9                                                             2017

                                                                                                                                                                  APROBAT,

                                                                                                                                                                    PRIMAR,
Daniel Nedelcu

Caiet de sarcini
ACHIZIŢIE SERVICII DE DESZÃPEZIRE COMUNA POIENARII BURCHII

Cap. 1 DENUMIREA ACHIZIŢIEI :

ACHIZIŢIE SERVICII DE DESZÃPEZIRE COMUNA POIENARII BURCHII - satele Poienarii
Burchii,  Poienarii Vechi, Poienarii Rali, Pioreşti, Cãrbunari, Podu Vãleni , Ologeni şi
Tãtãrãi.

Cap. 2 SOLICITĂRILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE
      2.1. Perioda de desfăşurare a prestaţiilor, este:  Noiembrie 2017 – Martie 2018.

În funcţie de condiţiile meteo-rutiere această perioadă poate fi modificată prin
notificarea scrisă a achizitorului.

2.2. Locul de desfăşurare a activităţii:
Lungimea strãzilor/drumurilor aparţinând UAT Poienarii Burchii însumeaza

aproximativ 42 km, configuraţia lor fiind foarte variatã. Din experienţa anilor anteriori
şi ţinând cont de întinderea mare a comunei, pentru o intervenţie cât mai rapidã s-a
propus împãrţirea comunei în 2 (douã) sectoare de acţiune, dupã cum urmeazã:

· Lot I   : satele Poienarii Burchii, Pioreşti, Cãrbunari, Podu Vãleni, Poienarii
Vechi şi Poienarii Rali – aprox. 19 km;

· Lot II  : satele Ologeni şi Tãtãrãi – aprox. 23 km;

 Se solicitã urmãtoarele servicii:
- Curãţirea zãpezii de pe partea carosabilã a strãzilor şi drumurilor comunale;
- Împrãştierea materialelor antiderapante;

2.3. Dotări minime obligatorii pentru autovehicule/utilaje/personal:

- sãrãriţã: 1 buc;
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- wola sau similar: 1 buc;
- tractor cu lama: 1 buc;
- buldoexcavator: 1 buc;
- telefoane mobile pentru deservenţi;

    - autovehiculele, utilajele şi echipamentele vor fi dotate cu girofar cu lumină galbenă
şi placute  reflectorizante pentru delimitarea gabaritului :

- deservenţii vor avea în dotare sculele minim necesare intervenţiilor accidentale.

2.4. Capacitatea tehnică a prestatorului:
Ø intervine in max 30 minute  de la solicitarea  achizitorului
Ø degajeaza in max 3 ore toate arterele de circulatie de pe raza satelor

componente ale comunei;
Ø prestatorul va prezenta o declaraţie privind dotarea cu autovehicule, utilaje şi

echipamente, conform cu cerinţele din caietul de sarcini, făcând următoarele
precizări:

Ø marca şi tipul fiecărui autovehicul, utilaj şi echipament;
Ø nr. de înmatriculare (la auto) sau indicativul (la utilaje);
Ø caracteristicile tehnice ale auto, utilajelor şi echipamentelor (putere, numărul de

axe motoare, capacitatea de încărcare etc.);
Ø deservenţii , combustibilii necesari şi materialul antiderapant se vor asigura de

către prestator;

2.5. Cerinţe organizatorice minime:
 Zonele şi perimetrele de acţiune pentru deszãpezire se stabilesc de cãtre

autoritatea contractantã, care se transmit operatorului, indicându-se nivelurile de
prioritate în intervenţii. Prestaţiile de deszãpezire se vor executa ziua sau noaptea, in
funcţie de necesitate, cu scopul de a menţine în stare practicabilã strãzile/drumurile de
circulaţie. Împrãstierea materialului antiderapant se va executa manual sau mecanizat.
Materialul antiderapant va fi asigurat de cãtre prestator.

Cap. 3 OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI
Prestatorul îşi va însuşi şi va îndeplini toate prevederile de la Cap. 2, având
următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

3.1. Prestatorul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului,
pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării
prevederilor din „ ORDIN nr. 2170 din 18 iunie 2013 pentru aprobarea reglementării
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tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice",
indicativ AND 525-2013
3.2. Prestatorul răspunde de integritatea utilajelor proprii precum şi de
echipamentele puse la dispoziţie de beneficiar.
3.3. Prestatorul efectuează, pentru deservenţii auto-utilajelor închiriate, instruirea
personalului, acordare echipamentului şi înregistrarea accidentelor de muncă.
3.4 Pe parcursul prestării serviciului, prestatorul are obligaţia de a nu stânjeni inutil

sau în mod abuziv:
 - confortul riveranilor;

- căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private
care deservesc proprietăţile aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei persoane.

3.5. Prestatorul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor acţiunilor în
justiţie, daune-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor,
pentru care responsabilitatea revine prestatorului.
3.6. Prestatorul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2
şi 14-17 din OG nr. 43/1997, republicată şi modificată) în executarea contractului,
prin acţiunea sau inacţiunea sa, precum şi de eventualele accidente produse din vina
sa (conform OUG nr. 195/2002 republicata).
3.7. Prestatorul este răspunzător de siguranţa şi eficienţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe durata
contractului, asigurând maximum de randament în acţiunile efectuate.
3.8. Prestatorul are obligaţia de a respecta Legea 319/2006 securitatea şi siguranţa în

muncă şi Legea 307/2006 privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
3.9. Conducătorii auto-utilajelor vor deţine permis de conducere corespunzător cu

categoria de autovehicule conduse.
3.10. Autovehiculele ofertate vor respecta tonajele maxime pe axe în conformitate
cu OG nr. 43/28.07.1997, anexa 2, privind regimul drumurilor, cu modificările
ulterioare.
3.11. Prin act adiţional durata de executare a obligaţiilor asumate de părţi, prin
contract, se prelungeşte în caz de nevoie, funcţie de condiţiile meteorologice ce se
vor manifesta.

Cap. 4 OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI
4.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe
care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
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4.2. Achizitorul are obligaţia de a coordona, controla, verifica şi confirma prestaţiile
efectuate şi răspunde numai pentru dispoziţiile emise.

Cap. 5 CONDIŢII IMPUSE DE ACHIZITOR
5.1. Nu se acceptă actualizarea preţurilor pe perioada de derulare a contractului;
ofertantul va avea în vedere evoluţia costurilor luate în calcul la stabilirea valorii
ofertei.
5.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral perioada de execuţie a
contractului „în funcţie de asigurarea financiară şi de condiţiile meteo“; notificarea
va fi făcută cunoscută prestatorului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
5.3. Dacă situaţia o cere se pot solicita, şi alte auto-utilaje.
5.4. Pentru situaţii neprevăzute auto-utilajele închiriate pot fi dirijate în alte zone în
care condiţiile o cer .
5.5. Autoritatea contractantă poate rezilia unilateral contractul în maxim 5 zile de la
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia;
în cazul rezilierii contractului de către achizitor, acesta va plăti doar prestaţiile
realizate până la data rezilierii unilaterale a contractului.
5.6. Autovehiculele care vor efectua transporturi de materiale antiderapante (sare,
nisip) vor fi prevăzute cu prelată pentru benă.
5.7. Autovehiculele şi utilajele vor fi dotate cu cablu sau ştangă de remorcare.

Cap. 6 RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI, MODALITĂŢI DE PLATĂ, SANCŢIUNI
6.1. Verificarea, recepţia şi confirmarea serviciilor prestate se face zilnic de către
persoanele desemnate de achizitor,  în prezenţa prestatorului.
6.2. Prestaţiile executate se consemnează în documentele primare completate de
reprezentaţii prestatorului si certificate de reprezentantii beneficiarului (Anexa nr.
1).
6.3. Necesitatea, oportunitatea şi realitatea prestaţiilor înscrise în documentele
primare, de către prestator, se atestă cu semnătură de către reprezentanţii
achizitorului .
Actele primare vor fi confirmate de un reprezentant desemnat al beneficiarului baza
intocmiri de catre contractant a situatilor de plata si centralizatoarele situatilor de
plata intocmite de furnizori si aprobate de conducere in vederea emiterii facturilor
pentru serviciile prestate.
6.4. Lucrările efectuate de prestator, în afara celor prevăzute, sau fără dispoziţia
achizitorului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista
în acest sens o dispoziţie a achizitorului, nu vor fi plătite prestatorului; aceste lucrări
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vor fi plătite numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund
voinţei achizitorului, în care caz ele vor fi notificate imediat.
6.5. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, potrivit legii şi contractului de
achiziţie, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă
achizitorul sesizează prestatorul despre neregulile constatate şi returnează facturile
în original în interiorul termenului de plată; un nou termen de plată va curge de la
prezentarea facturilor de către prestator cu date corecte, potrivit legii şi
contractelor.
6.6. Achizitorul are dreptul de a opta între a cere executare întocmai a obligaţiilor
asumate de către prestator sau de a cere rezilierea contractului şi, în plus, în orice
situaţie are dreptul de a calcula şi cere penalităţi de întârziere.
6.7. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în
situaţii de lucrări, plată sau facturi şi se obligă să restituie atât sumele încasate în
plus, cât şi foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
6.8. Sumele încasate în plus, cât şi foloasele necuvenite aferente acestora (pe
perioada de la încasare până la determinarea şi plata lor) se vor recupera astfel:

1. Sumele încasate în plus, prin situaţii de realizări se vor recupera prin
compensare, din facturile neachitate pe aceeaşi lucrare sau din facturile neachitate de
achizitor, din alte contracte în derulare la data constatării şi comunicării.

2. În imposibilitatea compensării, prestatorul se obligă să restituie sumele datorate
într-un termen stabilit de ambele părţi, achitarea făcându-se prin mijloace de plată
obişnuite în contul achizitorului.

3. Sumele calculate ca foloase necuvenite (penalizări) pentru utilizarea sumelor
încasate în plus, se vor achita imediat de la data constatării şi înştiinţării.

6.9. Achizitorul va efectua plata catre prestator, pe baza facturii fiscale emise de
catre acesta, in maximum 30 de zile de la acceptarea acesteia de catre achizitor.

Serviciile real prestate se vor dovedi prin situatii  ce se vor confirma de catre
reprezentantii achizitorului.

Cap. 7 INTOCMIREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara se va întocmi ţinând cont de toate costurile aferente prestãrii
serviciilor menţionate în caietul de sarcini. Nu se vor admite oferte care conţin
tarif/ora de aşteptare. Operatorii economici interesaţi pot transmite oferta pentru un
singur lot sau pentru ambele loturi.
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Nr.crt.
DENUMIRE

UTILAJ/ECHIPAMENT/INSTALATIE
VALOARE LEI FARA TVA

1. _______ lei/ora functionare

Nr.crt. DENUMIRE MATERIAL ANTDERAPANT VALOARE LEI FARA TVA

1. _______ lei/mc sau lei/tona

CENTRALIZATOR LUNGIMI DRUMURI

Nr.
crt.

DENUMIRE Lungime
(Km)

1 DC 35A 8,200
2 DC 100 7,700
3 Sat Poienarii Burchii 3,773
4 Sat Pioreşti 1,988
5 Sat Tãtãrãi 2,901
6 Sat Cãrbunari 2,570
7 Sat Podu Vãleni 0,200
8 Sat Poienarii Rali 2,700
9 Sat Poienarii Vechi 0,550

10 Sat Ologeni 12,201
TOTAL 42,783

Căile de circulaţie pe care se execută activitatea de curăţare a zăpezii

DC 35A: Ologeni – Tãtãrãi – limita judeţ – lungime 8,2 km

DC 100: Pioreşti – Poienarii Rali – Intersecţie DJ 101E – lungime 7,7 km

Sat Poienarii Burchii
Nr.
crt. Denumire drum/strada

Dimensiuni drum/strada
Lungime

(m)
Lãţime

(m)
Suprafaţã

(m2)

1 Drum asfaltat "Intrarea politiei" - DS
442 100 5 500

2 Drum balast Baza Sportiva 50 4 200
3 Drum balast "Intrarea Poienii" 50 4 200
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4 Drum balast Gore 400 4 1600
5 Drum balast "Izlazului" 300 6 1800
6 Drum asfalt Bereasca R2 150 8 1200
7 Drum asfaltat "Lemnului" 307 6 1842
8 Drum asfaltat Bereasca R1 1196 8 9568
9 Drum asfaltat "Florilor" 160 8 1280

10 Drum asfaltat Semicerc 750 8 6000
11 Drum balast "Macului" 180 6 1080
12 Drum balast "Liliacului" 130 4 520

TOTAL 3773 25810

Sat Pioreşti
Nr.
crt. Denumire drum/strada

Dimensiuni drum/strada
Lungime

(m)
Lãţime

(m)
Suprafaţã

(m2)
 Drum balast "Castanului" 300 4 1200
 Drum asfaltat "Stavilarului" 410 6 2460
 Drum balast Brutarie 325 6 1950
 Drum asfaltat Nucului 453 6 2718
 Drum balast Manastire Pissiota 500 8 4000

TOTAL 1988 12328

Sat Tãtãrãi
Nr.
crt. Denumire drum/strada

Dimensiuni drum/strada
Lungime

(m)
Lãţime

(m)
Suprafaţã

(m2)
1 Drum asfaltat "Cotinei" 634 6 3804
2 Drum "Sanatoriului" 660 6 3960
3 Drum balast "Mica" 440 6 2640
4 Drum asfaltat "Monumentului” 203 6 1218
5 Drum balast "Caramidei" 274 6 1644
6 Drum balast "Tabonului" 100 6 600
7 Drum balast Scoala-Moara 160 6 960
8 Drum balast "Ungureanu" 130 4 520
9 Drum balast "Cimitir" 100 4 400

10 Drum balast Doctorul 150 6 900
11 Drum balast Savina 50 4 200

TOTAL 2901 16846

Sat Cãrbunari
Nr.
crt. Denumire drum/strada

Dimensiuni drum/strada
Lungime

(m)
Lãţime

(m)
Suprafaţã

(m2)
1 Drum DC101A 2500 6 15000
2 Drum "Marinica" 70 6 420
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TOTAL 2570 15420

Sat Podu Vãleni
Nr.
crt. Denumire drum/strada

Dimensiuni drum/strada
Lungime

(m)
Lãţime

(m)
Suprafaţã

(m2)
1 Drum “Izlazului” 50 4 200
2 Drum "Valtorii" 150 4 600

TOTAL 200 800

Sat Poienarii Rali
Nr.
crt. Denumire drum/strada

Dimensiuni drum/strada
Lungime

(m)
Lãţime

(m)
Suprafaţã

(m2)
1 Drum asfaltat Mal 725 8 5800
2 Drum asfaltat "Bisericii" 625 8 5000
3 Drum asfaltat "Morii" 850 8 6800
4 Drum balast DS 1227 Sicinchi 100 3 300
5 Drum balast "Lizierei" 250 4 1000
6 Drum asfaltat "Intrarea scolii" 50 6 300
7 Drum balast "Intrarea solarului" 100 6 600

TOTAL 2700 19800

Sat Poienarii Vechi
Nr.
crt. Denumire drum/strada

Dimensiuni drum/strada
Lungime

(m)
Lãţime

(m)
Suprafaţã

(m2)
1 Drum asfaltat “Ialomitei” 150 3 450
2 Drum asfaltat "Sesului" 400 6 2400

TOTAL 550 2850

Sat Ologeni
Nr.
crt. Denumire drum/strada

Dimensiuni drum/strada
Lungime

(m)
Lãţime

(m)
Suprafaţã

(m2)
1 Drum asfaltat DS 460 "Iuliu Maniu" 700 8 5600
2 Drum balast "Tufani" - 280 ml 280 4 1120
3 Drum balast Tatarului 200 4 800
4 Drum balast "Lastarisului" 600 4 2400
5 Drum  "Smantului" 615 8 4920
6 Drum balast "Ialomitei" 450 4 1800

7 Drum balast DS 145  "Anexa
Primariei" 750 6 4500

8 Drum balast DS 139 75 4 300
9 Drum DS 108 "Anexa Primarie" 300 6 1800
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10 Drum balast DS48 Moara 200 4 800
11 Drum balast Scoala 100 4 400
12 Drum balast "Dispensarului" 350 4 1400
13 Drum  "Campului" 900 6 5400
14 Drum balast "Parita" 900 4 3600
15 Drum asfaltat "Monumentului" 276 6 1656
16 Drum asfaltat DS911 "Turel" 172,50 4 690
17 Drum balast "Troitei" 600 4 2400
18 Drum balast DS 478 80 4 320
19 Drum balast "Invierii" 725 4 2900
20 Drum asfaltat "Cimitirului" 700 8 5600
21 Drum balast "Padurii" 600 4 2400
22 Drum balast "Tatarului" 475 4 1900
23 Drum balast "Lastarisului" 600 4 2400
24 Drum balast Botogan 425 4 1700
25 Drum balast Raducu 125 6 750
26 Drum balast Jertea 375 6 2250
27 Drum balast Negru Voicu 125 6 750
28 Drum balast Dimosii 225 6 1350
29 Drum balast Padure 225 6 1350
30 Drum balast Boncea 125 6 750

TOTAL 12201 64006

INTOCMIT,
Viceprimar

Stoica Valentin


