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         APROBAT 

       DIRECTOR GENERAL  

         Dumitra Matei 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru prestare servicii de întreținere a parcurilor 

 

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 prestări servicii de întreținere a parcurilor, pentru 

Administratia Domeniului Public Sector 1 » 

Clasificare CPV:  77313000-7 Servicii de întretinere a parcurilor 

 

2. Autoritatea contractantă/beneficiarul contractului: 

Administrația Domeniului Public Sector 1 

 

II. SCOPUL CONTRACTULUI 

 Operatorul economic selectat va presta servicii de întreținere a parcurilor, la calitatea 

și cantitatea prevăzute în caietul de sarcini. 

 

III. DESCRIEREA SARCINILOR OPERATORULUI SELECTAT 

 Operatorul economic selectat va asigura servicii de întreținere a parcurilor, 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.  

   

               Serviciile presupun punerea în funcțiune a sistemelor de irigație, verificarea 

funcționării optime a instalațiilor de irigații, precum și a consumului de apă al plantelor și al 

gazonului, cu nivelul precipitațiilor naturale. 
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Serviciile constau în: 

- Pornirea și verificarea instalației  

- Verificarea controler-ului înainte de pornirea sistemului de irigații; 

- Verificarea conexiunii de cabluri la programator și electrovane; 

- Verificarea supapelor înainte de pornire; 

- Inspectarea sistemului de aspersoare prin demontarea corpului ultimului aspersor și 

pornirea pentru câteva minute în vederea eliminării resturilor/murdăriei acumulate. 

- verificarea funcționării optime a instalațiilor de irigații existente precum programarea 

acestora prin corelarea consumului de apă al plantelor și al gazonului cu nivelul 

precipitațiilor naturale.  

- Verificarea și curățarea electrovanelor de impurități, pentru a evita scurgerile 

accidentale de apă 

- Reglarea unghiurilor de stropire și a razelor de acțiune a aspersoarelor. Irigarea 

suprafețelor de spații verzi se realizează prin utilizarea aspersoarelor, aspersoare care 

după terminarea udării coboară în sol. Din cauza presiunii sau a altor cauze unghiurile 

de stropire ale aspersoarelor se pot deregla, udarea făcandu-se în mod 

necorespunzător. 

 

Notă: toate tipurile de aspersoare sunt prevăzute cu mici filtre care periodic vor fi 

demontate și curățate pentru buna funcționare. Unele aspersoare pot fi înclinate, 

înconjurate de iarbă sau chiar cu capete îngropate. 

 

NR.                

CRT. 
DENUMIRE U.M.  CANTITATE    

1 Servicii de întreținere a parcurilor mp 562,432.00 

 

 

IV. LOCUL DE PRESTARE 

 Serviciile vor fi prestate în locațiile menționate de către Autoritatea Contractantă. 

 

V. TERMENE DE PRESTARE 

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

 

VI. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

 Operatorul economic selectat este responsabil pentru prestarea la timp a tuturor 

serviciilor 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 

mailto:achizitii@adp-sector1.ro
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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 achziiției publice. 

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

 

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

 

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 

 


