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CAIET DE SARCINI PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE 

 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaŃia de atribuire pentru elaborarea şi prezen-

tarea ofertei şi constituie ansamblul cerinŃelor tehnice pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică.  

 Obiectul acestei achiziŃii publice de contract de lucrări, cuprinzând atât proiectarea cât şi execuŃia de 

lucrări, îl constituie infiintaea unei BAZE SPORTIVE MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP II” în localitatea 

Andrasesti, judetul Ialomita  în vederea împlementării pe plan local al Programul naŃional de dezvoltare a 

infrastructurii sportive. Acest obiectiv are rolul de a oferi posibilităŃi multiple de organizare şi derulare a unor 

evenimente sportive, prin întrunirea unei  game largi de condiŃii  speciale pentru practicarea diferitelor 

discipline sportive 

 

 Date tehnice 

 

Conform celor cuprinse în Studiu de fezabilitate elaborat, obiectul achiziŃiei cuprinde realizarea bazei 

sportive propriu-zise concomitent cu clădirea vestiarelor, dotată cu toate utilităŃile necesare. 

Prevederile tehnice ale Studiului de fezabilitate sunt obligatorii de respectat pentru fiecare ofertant, 

studiul de fezabilitate putand fi consultat la sediul Primariei Andrasesti. 

SoluŃia tehnică aprobată la faza SF, precum si cerintele documentatiei din proiectul tip, obtinut de pe 

situl www.cancelarie .ro, nu pot fi modificate de către ofertant la elaborarea documentaŃiei de proiectare in 

faza PT şi nici la execuŃia lucrărilor. 

 

Prin prezenta achiziŃie se solicită:  

1. – elaborare proiect tehnic, a DTAC, caiete de sarcini, detalii de executie si asistenta tehnica din 

partea proiectantului pe perioada implementarii proiectului 

2. – ExecuŃia lucrărilor de construcŃii în baza proiectelor elaborate. 

 

Memoriile tehnice de specialitate, caietele de sarcini, instrucŃiunile de  exploatare a instalaŃiilor, canti-

tăŃile de lucrări necesare a fi executate vor fi prezentate în proiectul tehnic elaborat de proiectant şi formează 

ansamblul cerinŃelor tehnice faŃă de ofertantul constructor. 

Obiectele stabilite prin devizul general al studiului de fezabiliate sunt: 

• Racord apa 
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• Alimentare cu energie electrica 

• Retea canalizare 

• Cladire vestiare 

• Teren de sport multifunctional 

• Imprejmuiri; 

 
 

 

CorespondenŃa cu sistemul de grupare din Nomenclatorul CPV:  

CVP 71322000-1(Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice)  

CVP 71248000-8 (Supravegherea proiectelor si documentare) 

CVP 45212200-8 lucrari de constructii de complexe sportive. 

 

 

 

Intocmit, 

Basturea Floin 

 

 

 

 

 


