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APROBAT,

PRIMAR,

VALENTIN SAGHIU

- CAIET DE SARCINI -

Privind achiziţia directă

,,Material săditor ( flori, plante ierboase) pentru

amenajarea spaţiilor verzi din oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa’’

Cod CPV: 03121100-6- Plante vii, bulbi, rădacini,butaşi şi altoaie ( Rev.2)

ROMÂNIA

PRIMARIA ORAŞULUI MURFATLAR
JUDEŢULCONSTANŢA
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I. DATE GENERALE ŞI CADRUL LEGAL

DATE GENERALE

Denumire oficială: U.A.T. MURFATLAR

Adresă: Calea Dobrogei, nr.1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa

Localitate: ORAŞ MURFATLAR Cod poştal

905100

Tara: ROMÂNIA

Punctul de contact: Calea Dobrogei, nr.1, oraş Murfatlar,

jud. Constanţa

Telefon: 0241/234350, 0241/234516

E-mail: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro

Adresa de internet: www.primariamurfatlar.ro

- orice operator economic poate obíne documentaţia de atribuire, prin accesul direct, nerestricţionat

şi deplin, prin mijloace electronice

CADRUL LEGAL :

-Legea nr.98/19.05.2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;

-H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractelor de achiziţie publică /acordului cadru din L98/2016, privind achiziţiile publice.

II. DENUMIREA ACHIZIŢIEI

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţia directă de produse ,,Material săditor (flori,plante

ierboase) pentru amenajarea spaţiilor verzi din oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa’’

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei

şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare dintre ofertanţi.

Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii. Dacă condiţiile/caracteristicile minime obligatorii nu sunt

îndeplinite, atunci oferta se descalifică.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţia directă de produse ,,Material săditor (flori,plante

ierboase) pentru amenajarea spaţiilor verzi din oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa’’

Produsele specificate în caietul de sarcini vor fi adaptate condiţiilor climatice, tipului de amenajare

propus şi natura solului din zona oraşul Murfatlar.

Lucrările de pregătire a terenului precum si plantarea materialului săditor fac obiectul prezentului caiet

de sarcini

http://www.primariamurfatlar.ro
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Cod CPV: 03121100-6- Plante vii, bulbi, rădacini,butaşi şi altoaie ( Rev.2)

IV. CANTITĂŢILE DE PRODUSE ŞI AMPLASAMENTUL

CAMPANIA PRIMAVARA (MAI-IULIE)

Nr.

Crt

AMPLASAMENT DENUMIREA SPECIEI(DENUMIREA POPULARĂ)
VERBENA

(HYBRIDA)

TEGETES

PATULA

(CRĂIŢE)

PETUNIA

HIBRIDA

(PETUNII)

SALVIA

OFFICINALIS

(SALVIE)

DIANTHUS

(GAROFIŢE)

CATARANTHUS

(VÎNCA)

TOTAL

1. Parc Primărie - 1000 - - - - 1000

2. Parc BCR - 500 - - 500 500 1500

3. Triunghi

intersecţie

- 500 - - - 500 1000

4. CNIPT - 1000 1000 - - - 2000

5. Intersectie pod - 3000 - - - 500 3500

6. Staţie cartierul de

vest

- 500 - - - - 500

7. Centrul Medical

Neptun

- 500 - - 500 500 1500

8. Parc Monument - - - 500 - - 500

9. Sat Siminoc - 2000 500 1000 - 500 4000

10. Str.Mihail

Kogălniceanu

500 8000 - - 500 500 9500

Total 500 17000 1500 1500 1500 3000 25000

CAMPANIE TOAMNĂ(SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE)

Nr.

Crt

AMPLASAMENT DENUMIREA SPECIEI(DENUMIREA POPULARĂ)
PANSELUTE TEGETES

PATULA

(CRĂIŢE)

PETUNIA

HIBRIDA

(PETUNII)

SALVIA

OFFICINALIS

(SALVIE)

DIANTHUS

(GAROFIŢE)

CATARANTHUS

(VÎNCA)

TOTAL

1. Parc Primărie 1000 - - - - 1000

2. Parc BCR 1000 - - 1000

3. Triunghi

intersecţie

2000 - - - 2000

4. CNIPT 500 - - - 500
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5. Intersectie pod 2500 - - - 2500

6. Staţie cartierul de

vest

500 - - - - 500

7. Centrul Medical

Neptun

1000 - - 1000

8. Parc Monument - - - - -

9. Sat Siminoc

10. Str.Mihail

Kogălniceanu

8000 - 8000

Total 16500 16500

V.CARACTERISTICI TEHNOLOGICE MINIMALE ALE PRODUSELOR

Produsele vor fi livrate în stare de vegetaţie sub formă de răsad, în vederea asigurării decorului

floral în teren în cel mai scurt timp, având bobocul floral deschis, respectiv inflorescenţa deschisă în

proporţie de 50 % înperspectiva efectuării plantărilor în teren.

Vârsta răsadului pentru toate produsele nu va fi mai mică de 120 de zile la livrare, plantele vor

fi bine dezvoltate, viguroase, cu balot de pământ la rădăcină şi vor fi ambalate la ghiveci sau cuburi

nutritive constituite în alveole speciale.

Toate produsele vor fi produse din seminţe şi material vegetativ de calitate, ramificate

corespunzător, uniforme ca mărime, fără părţi din plantă care să fie rupte, strivite sau cu urme de atac

de boli sau dăunători, conform legislaţiei în vigoare.

Dimensiunea ghiveciului sau a cubului nutritiv va trebui să acopere integral masa rădăcinilor

plantelor. Produsele vor fi călite corespunzător înainte de livrare prin ridicarea foliei sau aerisirea

spaţiului de producere corespunzător.

Produsele vor fi livrate la solicitarea beneficiarului, care va stabili cantitatea maximă livrată

pentru 1 zi pentru a limita la minim pierderea produselor.Toate produsele livrate în stare de vegetaţie,

înainte de livrare cu 24 de ore, vor fi obligatoriu udate ca să reziste la stresul de transport şi plantare.

Produsele livrate în stare de vegetaţie, la momentul recepţiei nu trebuie să fie alungite, slab

dezvoltate sau deshidratate. Transportul produselor va fi efectuat de către furnizor la locul de livrare

pentru locaţiile indicate în care se organizează plantatul in fiecare zi. Transportul tuturor produselor la

locul de livrare va fi inclus în preţul unitar. Recuperarea şi transportul tuturor ambalajelor rămase

(lădiţe, ghivece) se va face de către furnizor fără alte costuri suplimentare de plată.

Produsele se încadrează în categoria produse perisabile.
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Beneficiarul nu deţine spaţii de depozitare adecvate păstrării produselor perisabile şi îşi rezervă

dreptul de a solicita transport eşalonat în funcţie de capacitatea zilnică de plantare. Transportul

produselor se va realiza la cererea beneficiarului, comunicându-se de la o zi la alta telefonic

furnizorului, cantitatea de produse care va fi livrată sau sistarea livrării produselor dacă condiţiile

meteorologice nu mai permit plantatul produselor.

VI. PERIOADA DE LIVRARE A PRODUSELOR

Produsele vor fi livrate după încheierea contractului, respectiv după înregistrarea şi semnarea lui

de ambele părţi. Livrarea produselor se va face eşalonat, la cererea beneficiarului, materialul saditor

fiind necesar pentru campania de primavara (mai-iulie) si cea de toamna (septembrie-octombrie).

Livrarea se va face în funcţie de condiţiile climatice pentru plantare, evitând perioadele caniculare când

temperatura în timpul zilei depăşeşte 300 C.

VII. LOCAŢIILE DE LIVRARE A PRODUSELOR

Materialul săditor se va amplasa in următoarele locaţii:

 Parc Primărie

 Parc BCR

 Triunghi intersecţie

 CNIPT

 Intersectie pod

 Staţie cartierul de vest

 Centrul Medical Neptun

 Parc Monument

 Sat Siminoc

 Str.Mihail Kogălniceanu

Produsele transportate vor fi însoţite obligatoriu de avize de însoţire marfă.

VIII. RECEPŢIA PRODUSELOR

Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor livrate se va face pentru fiecare soi care este

solicitat în caietul de sarcini de către reprezentanţii beneficiarului şi cei ai furnizorului încheindu-se în

acest sens proces verbal de recepţie calitativă şi cantitativă în ziua livrării care va fi semnat de ambele

părţi. În situaţia în care produsele dintr-un anumit soi nu corespund din punct de vedere calitativ la

momentul recepţiei, acestea vor fi returnate în aceeaşi zi şi vor fi înlocuite calitativ şi cantitativ fără alte

obligaţii de plată din partea beneficiarului.

IX. DURATA CONRACTULUI
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Durata contarctului privind furnizarea ,,Material săditor ( flori, plante ierboase) pentru

amenajarea spaţiilor verzi din oraşul Murfatlar’’, este de 6 luni de la data înregistrării şi semnării lui

de ambele părţi.

X. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Decontarea produselor se va face după livrare şi recepţie pe baza facturilor, însoţite obligatoriu

de documente de calitate si conformitate privind materialul saditor, atestat de producător, aviz de

însoţire a mărfii, procesele verbale de recepţie, notele de constatare cînd este cazul şi situaţiile de plată

emise de către furnizare semnate de ambele părţi fără a exista obiecţiunii, in termen de 60 zile de la

data primirii şi înregistrării lor,

XI PREZENTAREA OFERTEI

Oferantul va depune ofertă financiară care va cuprinde toate costurile privind lucrarile de

pregatire a terenului precum si plantarea materialului saditor inclusiv cele de transport si preţul unitar în

lei fără TVA/buc pentru fiecare material saditor.

Criteriul de selecţie al ofertei este “pretul cel mai scăzut”,

Durata de valabilitate a ofertei este de 120 de zile.

XII.CONDIŢII DE CALIFICARE

Furnizorul va face dovada că deţine documente de calitate si conformitate privind materialul

săditor, atestat de producător, aviz de însoţire a mărfii.

ȘEF S.I.A.D.P.P.,

CĂTĂLIN DORU ZUGRAVU


