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CAIET DE SARCINI
AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA ŞANŢ
ADRESA: loc.Şanţ, str.Principală, nr.92

Tel/Fax: +04 0263 379 009 +04 0263 379 009
E-mail: primarie@comunasant.ro
Denumire contract: "Modernizare reţea de apă, cămine apometru, cămine racordare canal, in
comuna Şanţ, jud.Bistriţa-Năsăud"
Cod CPV: 45232150 - Lucrări de conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
: 45232400-8 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
Valoare estimata, fara TVA: 108.979,60 lei, tara TVA

Contractul prevede aductiune de apa potabila pe strada Balta, strada Poderei, strada Lutului si
strada Florin, in localitatea Şanţ, comuna Şanţ judeţul Bistriţa-Năsăud realizata din tub PeHd Dn 75
mm, PeHd Dn 50mm, PeHd Dn 32 mm, PeHd Dn 25 mm, PVC Dn 160 mm, PVC Dn 200 mm, PVC Dn
315 mm, Cămine vizitare canal, cămine apometru, cămine racord canal, hidrant incendiu Dn 80.
Conform HG 766/97, lucrările la sistemul de alimentare cu apa si canalizare se incadreaza in
categoria de importanta „C",(construcţii de importanta normala).
Lucrările vor consta din achiziţionarea, receptionarea, depozitarea tuturor materialelor necesare
pentru construirea, testarea, punerea in funcţiune si predarea spre exploatare a acestor lucrări si
remedierea defectelor (daca este cazul) pana la sfârşitul perioadei de remediere a defectelor.
Lucrările cuprind, dar nu se limitează la: desfacerea amplasamentelor, excavarea transeelor in
si sub drumuri, trotuare, teren natural si alte suprafeţe, furnizarea tuturor conductelor si fitingurilor
necesare, pregătirea paturilor conductelor, pozarea, testarea conductelor, aducerea la starea iniţiala a
terenului.
Toate materialele pentru lucrări temporare si permanente vor fi furnizate de către Contractant.
Lucrările din cadrul acestui contract vor include mteriale si lucrări de orice tip necesare pentru
construirea si finalizarea satisfăcătoare a Lucrărilor cu scopul si semnificaţia stabilite de specificaţiile
tehnice din Caietul de sarcini, impreuna cu toata documentaţia de atribuire.
Lucrările prevăzute in contract cuprind:
•Lucrări de săpătura mecanica cu excavatorul si manuala
•Pregătire si imbinare tuburi din PEHD cu D= 200 mm, in bare L=6m si pozare in
pamant după imbinare

•Sudura cap la cap tuburi PEID PE 75 PN 10 D= 200 mm
•Cămin din beton, secţiune circulara, prefabricat tip 0 100 cu ieşiri diametru 0 200
(diametru 1.25 m, H=1.5 m)
•Capac si rama carosabila incorporat 12 tone
•Montare armaturi cu acţionare manuala sau mecanica (robinet vane, ventile, clapeta
compensare etc)
•Umplutura in sânt la conducta de alimentare cu apa: cu nisip
•Imprastiere cu lopata a pământului
•Compactare cu mai mecanic a umpluturii in strat de 20-30cm
•Efectuare proba de etanşeitate la presiune si spălare conducta de apa
•Spălare si dare in funcţiune a conductei de apa executata din ţevi de PEHD
•Transportul rutier pământului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 3 km
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•Transportul rutier materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 3 km

•Tub PEHD PE 75,32,25 apa
Pentru asigurarea apei se prevede un racord la conducta de aductiune existenta (care la ora

actuala asigura si distribuţia in localitatea Şanţ).
Conducta de alimentare de la căminul de vane existent se va realiza din polietilena de inalta
densitate PEID De 75 mm, PE32 APA.
Presiunea necesara pentru transportul apei este asigurata de presiunea existenta la aceasta
ora in căminul de racord.
Conducta de aductiune a fost dimensionata astfel incat presiunea din punctul de racord sa fie
suficienta pentru alimentarea rezervorului (sa asigura diferenţa geodezica, cat si pierderile de presiune
pe traseu).
Dimensionarea reţelei de distribuţie s-a realizat la debitul orar maxim.
Conductele se vor poza pe terenuri aparţinătoare domeniului public, pe cat posibil in
acostamentul drumului, spatii verzi sau trotuare.
Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza materiale si echipamente omologate. Fiecare dintre
acestea vor fi marcate corespunzător si vor fi insotite de certificate de calitate si de garanţie, după caz.
Se va respecta in totalitate tehnologia de execuţie a lucrărilor din prezenta documentaţie
tehnica si normele specifice date de furnizor.
Autoritatea Contractanta va obţine toate autorizaţiile si permisele necesare pentru intrarea pe
terenul deţinut de terţi si va notifica toţi proprietarii si chiriaşii cu privire la începerea lucrărilor. ,
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 construcţii 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. în
cazul unei asocieri, această declaraţie va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat
lider. 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/legislatie.
Cai de acces, cai de comunicaţie
Accesul pe şantier:
Suprafaţa ocupata este pe domeniul public aflat in administrarea primăriei.
Reţelele de apa vor fi amplasate de-a lungul tramei stradale, deci nu necesita cai de acces
suplimentare.
Contractantul se va asigura ca drumurile si arterele de circulaţie folosite de el nu sunt
murdărite ca rezultat al folosirii, iar cazul in care se murdăresc, conform opiniei Beneficiarului,
Contractantul va lua toate masurile pentru a le curata, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.
Contractantul se va asigura ca nu exista depuneri de pamant si pietriş, pe drumurile publice
sau private ca rezultat al lucrărilor. Toate vehiculele care părăsesc şantierul vor fi curăţate
corespunzător.

Imediat după finalizarea lucrărilor pe fiecare amplasament, Antreprenorul va elibera
amplasamentul de echipamente, utilaje, si materiale, va umple si va nivela gropile si va readuce
amplasamentul la starea iniţiala, pe cheltuiala proprie.
înainte de începere oricărei parti a lucrărilor, Contractantul va face cai temporare de acces,
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incluzând si drumuri provizorii de ocolire, care pot fi necesare din când in când, cu aprobarea
Beneficiarului.
Contractantul nu va intra cu nici o parte a şantierului in terenurile private, fara permisiunea
prealabila a Beneficiarului si fara consintamantul proprietarilor acestor terenuri.
In funcţie de strada pe care se va lucra, se vor asigura după caz, condiţiile de circulaţie pentru
circulaţia normala, sau temporar se va scoate strada din circulaţie, cu aprobarea organelor abilitate
pentru aceasta. înainte de inceperea oricărei parti de lucrări, Contractantul va trebui sa asigure drumuri
de acces temporare, incluzând toate devierile si podurile din partea implicate a şantierului, toate cu
aprobarea dirigintelui de şantier. Contractantul va menţine aceste drumuri de acces intr-o condiţie
adecvata pentru o trecere in siguranţa a utilajelor si vehiculelor pana când nu mai sunt necesare
scopului contractului.
Contractantul va ridica si va menţine imprejmuiri temporare, pe cheltuiala sa, pentru a inchide
aria lucrărilor de efectuat si orice alte suprafeţe de teren care pot fi necesare pentru a-si indeplini
obligaţiile contractuale.
Nici o persoana neautorizata nu va putea intra pe şantier.
Repunerea la starea iniţiala a terenului
La terminarea lucrărilor, Contractantul va curata toate drumurile temporare de acces si va
readuce zona la condiţia ei iniţiala, spre aprobarea Beneficiarului.
Refacerea acestor zone va cuprinde următoarele lucrări: săpare teren, nivelare, stranger si
depozitare elemente grosiere, incarcare, transport si descărcare material excedentar.
Relaţiile dintre Contractant, diriginte de şantier si Beneficiar
Contractantul are obligaţia de a informa Dirigintele de şantier si Beneficiarul, asupra tuturor
detaliilor legate de derularea investiţiei, iar in cazul unor modificări fata de prevederile caietului de
sarcini, acestea se vor face cu instiintarea si acordul Dirigintelui de şantier si Beneficiarului.
Durata de execuţie a lucrarailor: maxim 2 luni, 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 Construcţii hidrotehnice, Standarde naţionale si
reglementari tehnice in domeniu
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