
ANEXĂ
CAIET DE SARCINI

pentru serviciul de  „ Consultanţă şi asistenţă tehnică în derularea

investiţiei:”Reabilitarea  şi modermizarea zonei Republicii II”

cod CPV: 71311100 – 2

Documentaţia de faţă se referă la obiectivele de investiţii ce urmează a se executa  în zona
menţionată mai sus.

          Obiectivele ce urmează a se realiza în derularea investiţiei şi supuse consultanţei şi asistenţei
tehnice, se prezintă astfel.
         Proiectele tehnice şi detaliile de execuţie au fost întocmite de SC  DRUM PROIECT SRL
ORADEA  în baza contractului nr.4973/2012 şi aprobate de Consiliul Local prin Hotărârea nr. Din
18/12.02.2015 privind bugetul local

Consultantul va asigura:
– verificarea proiectelor: existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate şi corelarea acestora;
– urmărirea realizării investiţiei în conformitate cu prevederile contractului, a proiectului, a

caietului de sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare;
– asistenţă tehnică de specialitate în timpul execuţiei (dirigenţie de şantier);
– consultanţă în urmărirea decontărilor;
– verificarea respectării legislaţiei în vigoare cu privire la materialele utilizate;
– urmărirea  executării  lucrărilor  pe  tot  parcursul  lor,  admiţând  la  plată  numai  lucrările

corespunzătoare din punct de vedere calitativ;
– consultanţă în întocmirea documentaţiei de decontare;
– verificarea respectării cerinţelor stabilite de Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii;
– avizarea dispoziţiilor de şantier transmise de proiectant;
– sistarea  execuţiei  lucrărilor  necorespunzătoare  şi  refacerea  lor  numai  în  baza  soluţiilor

elaborate de proiectant;
– consultanţă tehnică pentru analizarea soluţiilor tehnice ofertate de executant;
– asistenţă tehnică la punerea în funcţiune a noilor capacităţi ;
– participarea la recepţia lucrărilor şi întocmirea actelor de recepţie;
– convocarea comisiei de recepţie la finalizarea lucrărilor;
– rezolvarea problemelor constante sau recomandate de comisia de recepţie;
– verificarea întocmirii  şi  predării  către  achizitor  a  „Cărţii  tehnice a construcţiei”  cu  toate

documentele aferente;
– prezenţa peşantier personalului specializat,ori de câte ori este nevoie, pe întreaga      

 perioadă de derulare a investiţiei.
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