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         APROBAT 

       DIRECTOR GENERAL  

         Dumitra Matei 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru executare lucrări de îndepărtare a vegetației 

 

I. INFORMAȚII GENERALE 

1. Denumirea instituției: Administrația Domeniului Public Sector 1 

Bd. Poligrafiei, nr.4, Sector 1 

Date de contact: tel.: 021.319.32.53, fax: 021.319.32.54 

Titlul contractului: « Contract de executare lucrări de îndepărtare a vegetației, pentru 

Administratia Domeniului Public Sector 1 » 

Clasificare CPV:  45111220-6 Lucrari de îndepartare a vegetatiei 

 

2. Autoritatea contractantă/beneficiarul contractului: 

Administrația Domeniului Public Sector 1 

 

II. SCOPUL CONTRACTULUI 

 Operatorul economic selectat va executa lucrări de îndepărtare a vegetației, la calitatea 

și cantitatea prevăzute în caietul de sarcini. 

 

III. DESCRIEREA SARCINILOR OPERATORULUI SELECTAT 

 Operatorul economic selectat va executa lucrări de îndepărtare a vegetației, după 

specificațiile din prezentul Caiet de Sarcini.  

Prezentul caiet de sarcini face parte integrată din documentația pentru elaborarea și 

prezentarea ofertei și stabilește cerințele solicitate ofertanților pe baza cărora aceștia își vor 

elabora propunerile tehnice și financiare.    
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Lucrările presupun: 

• îndepărtarea vegetației spontane sau cultivate, a vegetației erbacee sau 

semilignificate, prin tăiere manuală sau mecanică;  

• strângerea vegetației eliminate în grămezi în afara zonei de lucru 

• încărcarea deșeurilor vegetale în saci, ciubăre și apoi în platforme; 

• evacuarea deșeurilor vegetale rezultate și transportul acestora la o stație 

autorizată de depozitare. 

 

NR.                

CRT. 
DENUMIRE U.M.  CANTITATE    

1 Indepartarea manuala/mecanizata a vegetatiei mp 629,880.00 

2 Strangerea vegetatiei eliminate mp 629,880.00 

3 Incarcare deseuri vegetale in saci/ciubare si platforme mc 629.88 

4 
Evacuare deseuri  vegetale  si transport la statia autorizata de 

depozitare 
mc 629.88 

 

 

IV. LOCUL DE EXECUTARE 

 Lucrările vor fi executate în locațiile menționate de către Autoritatea Contractantă. 

 

V. TERMENE DE EXECUTARE 

 Termenul de executare începe la data semnării contractului si se încheie în 30 de zile. 

 

VI. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

 Operatorul economic selectat este responsabil pentru executarea la timp a tuturor 

lucrărilor prevăzute și prezentate în caietul de sarcini și în contract. 

 

VII.  CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Transmiterea la adresa de e-mail achizitii@adp-sector1.ro  sau la sediul autorității 

contractante a următoarelor documente până la data menționată în invitația de participare. 

• Certificat Unic de Înregistrare - copie 

• Formulare anexate 

• Propunerea tehnică în conformitate cu Caietul de sarcini 

• Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile alocate achiziției publice. 

• Perioada de valabilitate a ofertei: minim 30 de zile. 

 

*Notă: Documentele vor fi îndosariate, numerotate și se va întocmi un OPIS. 

mailto:achizitii@adp-sector1.ro
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Nota: 

1. Acolo unde există specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un 

procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație 

sau o certificare, se va citi sau echivalent. 

2. Toate specificațiile caietului de sarcini sunt minimale și obligatorii. Neconformitatea cu una 

sau mai multe din caracteristicile acestuia atrage după sine respingerea ofertei. 

3. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. 

 

 

Director Spații Verzi 

Valentin Badea 

 

Întocmit, 

Șef Serviciu Spatii Verzi 

Gabriela Mara 

 


