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        UAT STREHAIA  
         Localitatea Strehaia 
         STR REPUBLICII NR 124 
         NR .............../...................... 
 
                                                  CAIET  DE  SARCINI 
 
 
1. INTRODUCERE 
       Denumirea obiectivului de investitie : „Reparatii curente interioare la 
sediul UAT STREHAIA” 
       - Beneficiar : UAT STREHAIA  
 
      Prezentul caiet de sarcini sta la baza intocmirii contractului pentru executia 
lucrarilor de „Reparatii curente interioare la sediul UAT STREHAIA”  
    2. OBIECTUL CONTRACTULUI  
       Obiectul contractului ce urmeaza a fi   atribuit consta in executarea lucrărilor  
de  reparatii interioare la sediul Primariei Strehaia str Republicii nr124 ,judetul 
Mehedinti.  
      Vizitarea amplasamentului se face la solicitarea ofertantului. 
 
             2.1.  Data de incepere a contractelor  
         Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de  catre 
executant este dupa semnarea contractului de executie lucrari de catre ambele parti. 
 
              2.2. Durata contractelor  
          Durata executie lucrarilor  este de 30 de zile, de la data semnarii contractului 
de lucrari . 
Durata contractelor poate fi prelungita daca in perioada derularii acestuia apar  
situatii neprevazute in caietul de sarcini prin  intocmirea unui act aditional. 
 
               2.3. Executarea contractului  
       Prezentul contract  , inceteaza sa produca efecte odata cu semnarea procesului verbal 
de receptie finala, dupa terminarea perioadei  de garantie  a lucrarilor. 
 
        2.4. Specificarea lucrarilor si a finisajelor aferente 
Contractantul, pe langa executarea  in bune conditii a contractului se ocupa cu 
livrarea materialelor necesare realizarii lucrarilor conform listei de cantitati atasate. 
 
       2.5. Controlul si receptia lucrarilor 
       Dupa terminarea lucrarilor de reparatii curente se va face receptia                         
lucrarilor  executate conform situatiilor de lucrari  
        2.7 Receptia lucrarilor executate. 
         Lucrările se vor finaliza prin verificarea la faţa locului de catre o comisie 
numită de conducerea UAT STREHAIA  şi consemnarea  recepţiei într-un proces-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
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        3.DATE PRIVIND ELABORAREA ,PREZENTAREA ,DEPUNEREA SI 
EVALUAREA OFERTEI 
      
       Achiziţia lucrărilor  se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi  completările ulterioare. 
        Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate conform  normativelor in vigoare si 
cerintelor din caietul de sarcini revine in totalitate executantului, in conformitate cu 
prevederile legale. 
 
       3.1 Modul de prezentare a ofertelor 
        Oferta de pret se va prezenta in plic inchis conform anuntului publicat pe site-ul 
primariei :www.primariastrehaia.ro        . 
 
        3.2 Criteriul de atribuire a contractelor 
        După parcurgerea procedurii de evaluare se va face desemnarea ofertei  câştigatoare 
în baza criteriului „Costul cel mai scazut”, cu respectarea prevederilor din  caietul de 
sarcini.        
       Oferta acceptabilă din punct de vedere tehnic înseamnă oferta care răspunde complet 
cerinţelor formulate în prezentul caiet de sarcini. 
        Nu se accepta actualizarea valorii contractelor incheiate. 
      
 Pe parcursul derularii contractelor corespondenta va fi in limba romana. 
 
 
 
 
   
 
                                                                                          Intocmit, 
                                                   COMISIA:         
 
 
                                                    MIHUTESCU EUFIMIE-presedinte________________    
 
                                                                  OBEANU ADRIANA-secretar______________________ 
 

BARAN SIMONA-membru_________________________ 
 

STOICHINA COSTEL-membru______________________ 
 

MOLEA GABRIEL-membru________________________ 
 

MIULEASA MIRCEA-membru_____________________ 
 

BACINICA ILIE – membru ________________________ 


