
 

 

 

 

 

 

 

CAIET  DE  SARCINI 
pentru  achiziŃie   

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU ŞANTIERUL TÂRGU LĂPUŞ 
 (balast, nisip 0-4 mm, nisip 0-7 mm şi pietriş spălat) 

 
 
 

1.Denumire  produs  şi cantităŃi :  
AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU ŞANTIERUL TÂRGU LĂPUŞ  
(balast, nisip 0-4 mm, nisip 0-7 mm şi pietriş spălat) 
cod CPV  14212310-6 - balast 
 

 Cantitate (mc) 
 min max 
- balast 1.700 2.000 
- nisip 0-4 mm 1.000 1.200 

- nisip 0-7 mm 900 1.100 
- pietris spălat 700 800 

 
conform condiŃiilor tehnice prevăzute în SR 662/2002 - „Agregate de balastieră : nisip 0-
3 mm,  nisip 0-7 mm, balast si pietris spălat pentru execuŃia straturilor de fundaŃie din 
sistemele rutiere la lucrările de drumuri”. 
 
CantităŃile  minime  vor  fi  cele  contractate  iniŃial  şi  sunt  necesare  până la  
31.12.2013. 
 
OpŃiuni  de  achiziŃionare  a  unor  cantităŃi  suplimentare: 
- Achizitorul  îşi  rezervă  dreptul  să  majoreze  cantităŃile  contractate  iniŃial  până  la  
cantităŃile  maxime  şi  să  prelungească contractul  de  furnizare  cu  până  la  3  luni, cu  
condiŃia  asigurării  fondurilor  necesare, fără  însă  ca Achizitorul  să  se  oblige  la  
achiziŃionarea  întregii  cantităŃi, 
- Furnizorul  se  obligă,  la  cererea  Achizitorului,  să  livreze  cantităŃile  maxime  mai  
sus  menŃionate. 
 
3. Livrarea : - se  va  face  periodic  de  către  furnizor, în  urma  solicitării  scrise  a  
Achizitorului,  la  punctele de lucru situate pe raza Şantierului de drumuri de la Târgu 
Lăpuş puncte situate la o distanŃă medie de 25 de km faŃă de sediul Şantierului. Adresa 
acestuia este data mai jos: 

- Târgu Lăpuş  str. Agriculturii, nr. 3, jud. Maramureş  
 



4. Transportul :   
- transportul  produselor  se face de către Furnizor, 
- conditia  de  livrare  este:  franco-depozit  Achizitor cf. punctului 3 - Livrarea. 
 
5. Receptia  mărfii :  

Din  punct  de  vedere  cantitativ  şi  calitativ  recepŃia  se  va  face  la  destinaŃia  
finală  de  către  comisia  stabilită  de  către  acesta.  

Furnizorul  are  obligaŃia  de  a  respecta  pentru  produsele  livrate   specificaŃiile  
tehnice prevăzute în  prezentul  Caiet  de  Sarcini. 
 

 La  livrare  produsele  vor  fi  însoŃite  de  declaraŃie  de  conformitate . 
 

InspecŃii şi teste : 
 Achizitorul  are  dreptul de  de  a  inspecta  şi / sau  testa  produsele  pentru  a  
verifica  conformitatea  lor  cu  specificaŃiile  din  documentul de certificare  a  calităŃii  
care  trebuie  să  însoŃească  produsul  la  livrare. InspecŃiile  şi  testele  se  vor  face  la  
destinaŃia  finală  a  produselor. Dacă  produsele  nu  corespund  specificaŃiilor,  
Achizitorul  are  dreptul  de  a  le  respinge,  iar  Furnizorul  are  obligaŃia,  fără  a  
modifica  preŃul,  de  a  înlocui  produsele  refuzate. 
 
6. CondiŃii  tehnice  de  calitate : 
 
 Agregatele de balastieră (nisip 0-4 mm, nisip 0-7 mm, balast şi pietriş spălat) 
vor  fi  folosite  pentru execuŃia straturilor de fundaŃie ale sistemelor rutiere la lucrările 
de drumuri şi trebuie să corespundă  următoarelor  prevederi: 
 
Nisip natural: 

Caracteristici CondiŃii de admisibilitate  
Sort  0-4 mm / 0-7 mm 
Granulozitate Continuă 
Echivalent de nisip (EN) min. 85 
ConŃinut de impurităŃi:  
- corpuri străine NU SE ADMIT 
- humus (culoarea soluŃiei de hidroxid de sodiu)  incoloră sau galbenă 
- mică liberă, % max 0,5 
Coeficient de neuniformitate (Un), %, min. 8 

 

 Balast pentru straturi de fundatii rutiere conf. SR 662/2002 

Caracteristica Conditii de admisibilitate 
Sort 0-63 mm 
Continut de fractiuni, %  
         - sub 0,02 mm max. 3 
         - 0 ... 63 mm max. 100 
Granulozitate continua 
Coeficient de neuniformitate, (Un), min. 15 



Echivalent de nisip (EN), min 30 
Uzura Los Angeles (LA), %, max 50 

 
Pietris spălat 4-8, 8-16, 16-25 

 Conditii de admisibilitate 
PIETRIS  SORTAT, sort 

 4-8 mm 8-16 mm  16-25 mm 
Forma granulelor , min.  
Coeficient de forma, % max. 

 
25 

 
25 

 
25 

Continut de impuritati : 
- corpuri straine 

 
NU SE ADMIT 

- parte levigabila %, max 0.3 0.3 0.3 
- continut de argila - - - 
- fractiuni sub 0,1mm max. 1,5 1,0 0,5 

Rezistenta la actiunea repetata a Na2SO4 (Mg SO4)    % max. 3 3 3 
Uzura cu masina tip Los Angeles                                    % max. 30 30 30 

 
 
7. Plata : cu  OP, după  confirmarea  livrării  prin  recepŃia  agregatelor  de  către  
Achizitor, în  termen  de  30  zile  de  la  emiterea  facturii. 
 
8.Prezentare  oferta  financiara : 
Ofertantul  va  prezenta  oferta  sa  financiara  în  conformitate  cu  formularul  de  oferta  
anexat  prezentei. 
In  formularul  de  oferta  se va  comunica  distanta  de  transport  între  depozit  
Furnizor  şi  depozitele  Achizitorului – cf punctului 3 din prezentul Caiet de Sarcini. 
Criteriul  de  atribuire  se  aplica  asupra  preŃului  unitar  la  Achizitor,  în  lei  (fără  
TVA), adjudecarea  făcându-se  pentru  toate  sorturile  de  agregate. 
 

PU la achizitor  = PU la furnizor + Val transport de la furnizor la achizitor  
unde 
            Valoarea transportului de la furnizor la achizitor se va calcula Ńinând cont de 
distanŃa de transport de la depozit Furnizor la depozitele Achizitorului. 
   
Ajustarea  pretului: 
- pretul  contractului  nu  se  ajustează. 
 
9. CondiŃii  de  participare : 
- prezentarea Certificatului de înregistrare de la Registrul ComerŃului, 
- prezentarea  DeclaraŃiei  privind  eligibilitatea şi DeclaraŃiei privind neîncadrarea în 
situaŃiile prevăzute la art. 181 din  OUG  nr. 34/2006 – prin  completarea formularelor 
F1 respectiv F2   
- prezentarea  Formularului  de  informaŃii  generale – Formularul F3 - care  cuprinde  
şi  date  despre  cifra  de afaceri  pe  ultimii  3  ani, 
- declaraŃia privind Calitatea de participant la procedură – prin  completarea  
formularului F4; 



-  prezentarea  declaraŃiei  pe propria răspundere privind certificarea participării la 
procedura în concordanŃă cu regulile de concurenŃă – prin  completarea  formularului 
Certificat de participare la licitaŃie cu oferta independentă – formularul F5, 
- declaraŃia privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 referitoare la conflictul de 
interese - prin  completarea  formularului F6;  
Pentru completarea declaraŃiei – persoanele ce deŃin funcŃii de decizie în ceea ce priveşte 
organizarea, derularea, finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in documentu 
ataşat Caietului de Sarcini - Anexa nr. 1.  
- operatorii  economici  vor  prezenta  Formularul 7 - DeclaraŃie privind utilajele, 
instalaŃiile, echipamentele tehnice, 
- prezentarea  a cel  putin  3  recomandări  de  la  beneficiarii care  utilizează acelaşi tip 
de  produs  achiziŃionat de la furnizorul în cauză, 
- prezentarea  de certificate de  conformitate sau alte documente emise de organisme 
abilitate, care să ateste conformitatea produselor solicitate, însoŃit de rapoartele  de 
încercare  aferente, pentru  fiecare  balastieră exploatată, 
- ofertanŃii trebuie să facă dovada că dispun de parc auto corespunzător – în proprietate 
sau în chirie – pentru transportul materialelor.  Mijloacele de transport trebuie sa 
respecte : normele de protectie a muncii, normele de protectie a mediului, PSI ;   
- prezentarea  de atestate tehnice sau rapoarte de inspecŃie ale instalaŃiilor  folosite 
pentru obŃinerea produselor, 
- contract (în copie) cu un laborator autorizat pentru efectuarea determinarilor privind 
calitatea produselor. 
NOTA : Toate  documentele  originale  în  limbi  străine, vor  fi  traduse în  limba  
română  şi  legalizate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


