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CAIETUL DE SARCINI
Scnicii de 111cbiriel'e utilaje §i de cchipament de construc(ii §i de lucrari publice cu operato1·
- cod CPV 45500000-2 (Rev. 2)

Caietul de sarcini face parte integranta din documenta\ia penlru elaborarea si prezentarea ofertei si constituic
ansamblul cerintelor pe baza clirora se elaboreaza de catre fiecare oferlant propunerea tehnica.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice ofe11~ prezentata, care se abate de
la prevederile Caietului de sarcini, va fi luaUi in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.
I.GENERALJTATI
Acltizitor : C0MUNA LIVEZILE
Judetul Bistrita - Nasaud
Reprezentant legal : SIMIONCA TRAJAN - primar
Finantare : BUGET LOCAL.

II. SC0PUL ACHIZITIEI
Prczentul caiet de sarcini stabile~te condiJiile de desfa~urare a serviciului de inchirierc utilajc §i de
echipnment de construc(ii §i de lucrari publicc cu operator, pentru executarea lucrarilor specifice de
decolmatare de ~anturi ~i paraie, pe raza Comunei Livezile.
III. OBIECTUL ACHIZITIEI SI CARACTERISTICILE TEHNICE
COMUNA LIVEZILE organizeaza procedura de atribuire prin achizitie direct~ a contractului pentru
''Acflizi(ia serviciilor rle 111c/Jiriere utilaje".
Prestatiile ce urmeaza a Ci achizitionale constau in tnchirierea urmatoarelor autovehicole si utilaje cu
deserventi (~ofer):
- Servicii de inchil'iere utilaje:
- buldoexcavator - minim 7,5 to;
- miniexcavator - minim 5 to;
- ind\rcator frontal cu brat telescopic - minim 12 to;

- autobasculanta - minim 26 to;
Cantitatile maxime preconizate a fi prestate pe anul 2022 sunt urmatoarele:
- buldoexcavator - maxim ;
- miniexcavator - maxim ;
- incarcator frontal cu brat telescopic - maxim ;
- autobasculanta - maxim ;

IV. CONDITII TEHNICE PRIVIND MODUL DE REALIZARE A PRESTATIILOR
Prestatorul se obliga sa asigure autovechiculele ~i utilajele solicitate, pe perioada ~i in punctele de lucru
stabilite de Primaria comunei Livezile.
Prestatorul va asigura combustibil, lubrifianti, personal deservent pentru autovechiculele ~i utilajele
solicitate, pe perioada desfii~urarii lucrarilor cu acestea.
In cazul in care personalul deservent sau personalul muncitor nu corespunde profesional sau fizic pentru
efectuarea prestatiilor , la sesizarea beneficiarului, prestatorul are obligatia sa-1 inlocuiasca de 1ndata, .fiira ca
acest fapt sa intarzie efectuarea prestatiei sau calitatea acesteia, prestatorul fiind pe deplin responsabil pentru
prestarea serviciilor cat ~i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
Prestatorul poaiia raspunderea pentru modul in care i~i desfii$oara activitatea pe toata durata contractului,
pentru toate daunele produse tertilor prin indeplinirea necorespunzatoare a operatiunilor $i telmica utilizata de
deserventii autoutilajului, utilajului sau autovehiculului inchiriat, inclusiv pentru prejudiciile care decurg din
modul de prestare a serviciilor sau pentru eventualele accidente produse ca urmare a nerespectarii contractului
$i prevederilor legate.
V. MOD UL DE PREZENTARE A OFERTELOR ~I DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI
Prestatorul va prezenta ofe11a in lei/ ora de funcfionare pentru fiecare utilaj in parte.
Contractul de achizitie publica va intra in vigoare in momentul semnarii ~i primirii ordinului de incepere emis
de autoritatea contractanta.
VI. PROPUNEREA TEHNICA
Contractul presupune Achizitia serviciilor de inchiriere utilaje,. finantat prin BU GET LOCAL.
Achizitia serviciilor de inchiriere utilaje $i echipamente necesare in scopul manipularii materialelor ~i
executarii unor lucrari pentru evenimentele ~i activitatile organizate de Comuna Livezile, in conformitate cu
cerintele caietului de sarcini.
Durata contractului este de 8 luni, respective pana in 31.12.2022, sau in limita fondurilor alocate.
Prestatorul va depune acte doveditoare pentru fiecare utilaj in parte ( fi~a mijlocului fix, documente de
detinere, contracte de inchiriere pentru utilajele care sunt inchiriate, etc.)

Intocmit,
Responsabil achizitii publice,
Rus Alin Claudiu

