CAIET DE SARCINI

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA ŞANŢ
ADRESA: localitatea Şanţ, str. Principala nr. 92, jud. Bistrita-Nasaud

Tel/Fax: + 40 0263 379 009 0263 379 199
E-mail: primarie@comunasant.ro
Denumire contract: "Montare parapeţii de protecţie din bariere metalice reflectorizante pentru
drumul comunal Cârtibav „
CPV: 34928320-7 - Parapete (Rev2)
Valoare estimata, fara TVA: 46.800 lei
Toate materialele pentru lucrări vor fi furnizate de către Contractant.
Lucrările din cadrul acestui contract vor include materiale, montajul, transportul si manopera si
lucrări de orice tip necesare pentru finalizarea satisfăcătoare a lucrărilor cu scopul si semnificaţia
stabilite, impreuna cu toata documentaţia de atribuire.
Organizarea lucrărilor:
Timpul de lucru va fi in conformitate cu legislaţia romana privind condiţiile de munca. Nici o
lucrare nu se va intreprinde in afara acestor ore (cu excepţia urgentelor) fara o aprobare scrisa data
de dirigintele de şantier.
Contractantul este obligat sa asigure o structura de organizare care sa cuprindă personal
calificat, cu experienţa in execuţia de astfel de lucrări si suficient din punct de vedere numeric, pentru a
asigura respectarea riguroasa a programului de montare a parapeţilor, si a prevederilor contractului.
Se vor respecta condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă pe toată durata de
îndeplinire a contractului de lucrări. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la
nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se
pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
Informaţii privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de mediu,
se pot obţine de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/leqislatie.
Reguli privind excuţia lucrărilor de montare a parapeţilor
Parapeţii de protecţie din bariere metalice sunt folosiţi în zonele unde traficul pietonal sau al
utilajelor trebuie sa fie delimitat, acestea delimitează atât traficul dar oferă şi protecţie impotriva
coliziunilor pietonilor.
Parapeţii de protecţie din bariere metalice pot fi montate pentru protecţia pereţilor a utilajelor
sau a culuarelor pentru trafic, montajul acestora se face cu ajutorul conexpandelor, anumite tipuri de
bariere sunt construite pentru a fi cimentate în zonele unde circula utilaje masive pentru a face fata
coliziunilor cu acestea.
Pentru protecţia traficului pietonal şi auto pe strada Cârţibav din comuna Şanţ, jud. BistriţaNăsăud se preved parapeţii metalici de protective L= 1000mm şi ti = 500mm realizaţi din teavă rotunda
vopsiţii cu vopsea reflectorizantă alba si roşie pe odistanta de 180 m.

Contractantul nu va intra cu nici o parte a şantierului in terenurile private, fara permisiunea
prealabila a Beneficiarului si fara consimţământul proprietarilor acestor terenuri.
Accesul pe şantier:
Nici o persoana neautorizata nu va putea intra pe şantier.

Durata de execuţie a lucrărilor: maxim 30 de zile, incepand de la data emiterii ordinului de
incepere a lucrărilor.

Legislaţia aplicabila:
Legea 10/1995 privind calitatea in construcţii, Legea 50/1991 - privind autorizarea executării
construcţiilor si unele masuri pentru realizarea locuinţelor; HG 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea în construcţii, HG 1072/2003 privind avizarea de către ISC a
documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, Legea
nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei, Legea 265/2006 privind
aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului, Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si
sănătăţii în muncă, HG nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie,
Hotărârea de Guvern 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii
şi instalaţii aferente acestora, STAS 4273-83, STAS 4068-87, Legea apelor 107/1996 cu modificările si
completările ulterioare, Standarde naţionale si reglementari tehnice in domeniu.
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