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Nr. 36/29.10.2020

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Execuţie lucrări pentru 
proiectul „Construire capelă comuna Jebel -  Gară, loc. Jebel, jud. Timiş” şi „Construire 

capelă comuna Jebel -  Drumul Lieblingului, loc. Jebel, jud. Timiş”

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către 

fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini reprezintă descrierea obiectivă a 
lucrărilor necesare autorităţii contractante.

1.1. INFORMAŢII GENERALE
1.1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Construire capelă comuna Jebel -  Gară, loc. Jebel, 

jud. Timiş” şi „Construire capelă comuna Jebel -  Drumul Lieblingului, loc. Jebel, jud. Timiş”
1.1.2. Beneficiarul investiţiei: Comuna Jebel
1.1.3. Sursa de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 -  19.2/ Măsura 
1/6B „Dezvoltarea localităţilor rurale şi mic-urbane prin investiţii în infrastructura la scară mică, 
servicii de bază pentru populaţie şi investiţii asociate patrimoniului cultural şi natural”.

1.2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI
Intre dotările sociale de care să beneficieze locuitorii comunei Jebel, ar trebui să fie şi o 

capelă mortuară ca urmare a aplicării normelor sanitare conforme cu legislaţia europeană, devenită 
obligatorie după aderarea la Uniunea Europeană. In această situaţie construcţia unei capele este 
mai mult dacât necesară pentru păstrarea decedaţilor şi desfăşurarea ceremoniei de înmormântare. 
Lipsa acestui obiectiv social face posibilă perpetuarea unui obicei străvechi şi nesănătos de păstrare 
a morţilor, timp de trei zile în casă, chiar şi în zilele de vară, când, datorită căldurii, securitatea 
sanitară a membrilor familiei este pusă în pericol.

Prin această investiţie, comuna Jebel îţi propune construirea a două capele cu regimul de
înălţime P. Lista spaţiilor propuse:

Parter Suprafaţa (mp)
- Sală pentru oficierea serviciilor funerare 50,00
- Camera mortuară 18,00
- Camera mortuară 18,00
- Magazie 6,60
- Grup sanitar 6,60
-Terasă 85,81

Total 99,20 mp

Valoarea estimată a obiectivului ce urmează a fi implementat este de 347.357,76 RON, 
fiind împărţită pe lini bugetare după cum urmează:
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială -  205,16 RON;
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului -  322,12 RON;
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4.1. Construcţii şi Instalaţii -338.497,26 RON;
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale -  522,65 RON;
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj -  7.150,00 RON;
5.1.1. Lucrări de construcţii şi Instalaţii aferente organizării de şantier -  660,57 RON.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului este reprezentat de Execuţia lucrărilor aferente obiectivului de 

investiţie şi anume construirea a două capele cu regimul de înălţime P. Lista spaţiilor propuse:
Parter Suprafaţa (mp)

- Sală pentru oficierea serviciilor funerare 50,00
- Camera mortuară 18,00
- Camera mortuară 18,00
- Magazie 6,60
- Grup sanitar 6,60
-Terasă 85,81

Total 99,20 mp

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
Amplasamentul se află în comuna Jebel, din judeţul Timiş. Comuna Jebel este o comună 

cu o populaţie calculată la recensământul din 2011 ca fiind de 3.584 locuitori şi nu are alte localităţi 
în componenţă sa. Locuitorii comunei Jebel nu beneficiază momentan de un spaţiu corespunzător 
amenajat cu funcţiunea de capelă. Momentan ceremoniile funerare se desfăşoară în casele 
persoanelor decedate sau în alte spatii necorespunzător amenajate.

Zona de referinţă are locaţia în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, judeţul Timiş, în 
intravilanul localităţii Jebel, comuna Jebel, judeţul Timiş. Categoria de folosinţa a terenului este 
curţi construcţii. Parcela studiată are C.F. 403803 şi nr. Top a 849. Terenul are o suprafaţă totală 
de 9.898 mp şi o formă dreptunghiulară. Frontul stradal are lungimea de 143,98 m, iar adâncimea 
maximă a terenului este de 68,68 m. Accesul la parcela se face direct de pe strada aflata în 
domeniul public, pe lungimea parcelei.

Clima locului este temperat continentală, vegetaţia predominantă este cea de silvostepă. 
Teritoriul studiat se înscrie în tipul de climat temperat continental cu caracteristicile districtului 
central, specific regiunilor de câmpie. Lanţul Munţilor Carpaţi, din partea de răsărit, protejează 
judeţul împotriva aerului rece continental, iar deschiderea spre vest permite penetrarea mai uşoară 
a aerului temperat maritim. Temperatura medie anuală oscilează între -2°C şi 21°C. Rata anuală 
a precipitaţiilor este situată între 500 şi 600 mm.

Relieful: aşezată în câmpia Banatului, subdiviziunea Câmpia Timişului, teritoriul 
administrativ al comunei Jebel prezintă un relief specific de câmpie, aspectul orizontal conferind 
stabilitate terenului. Geologic, zona aparţine Bazinului Panonic, coloana litologică a acestui areal 
cuprinzând un etaj inferior afectat şi o cuvertură posttectonică.

Vecinătăţi :
- La nord: drum;
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- La sud: Parcela 847;
- La est: drum Ds85;
- La vest: Parcela 847.

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al construcţie] 
existente.

Terenul se află în domeniul public al comunei Jebel, având categoria de folosinţă curţi 
construcţii, şi este înscris în C.F. 403803 şi nr. Top a 849.

Vecinătăţi :
- La nord: drum;
- La sud: Parcela 847;
- La est: drum Ds85;
- La vest: Parcela 847.

22 . Descrierea situaţiei existente si a lucrărilor prevăzute conform Proiectului tehnic: 
Amplasamentul se află în comuna Jebel, din judeţul Timiş.
Prin proiect se propune construirea a două capele cu regimul de înălţime P. Lista spaţiilor 

propuse:
Parter Suprafaţa (mp)

- Sala pentru oficierea serviciilor funerare 50,00
- Camera mortuară 18,00
- Camera mortuară 18,00
- Magazie 6,60
- Grup sanitar 6,60
-Terasă 85,81

Total 99,20 mp

Sistemul constructiv. Descrierea structurii de rezistenţă:
• Fundaţii: fundaţii continue;
• Structura: pereţi -  structura din zidărie cu stâlpişori din beton armat;

placa pe sol -  beton armat;
structura din lemn în cazul terasei acoperite;

• învelitoare: şarpantă din lemn;
învelitoare din tablă profilată.

Pereţii interiori se vor finisa prin aplicarea unor zugrăveli lavabile de bună calitate. 
Pardoselile vor fi din gresie antiderapantă.
Pereţilor exteriori li se vor aplica o tencuială pe bază de ciment după care tencuială 

decorativă în culoare crem. Tâmplăriile uşilor exterioare şi ale ferestrelor vor fi realizate din PVC 
culoare maro, cu rame pentacamerale şi geam dublutermoizolant Low-E.

In incinta capelelor se vor realiza o cale de access auto şi alei pietonale.
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Se va respecta Proiectul Tehnic.

Executantul va respecta condiţiile de sănătate şi securitate în muncă şi va lua toate măsurile 
în vederea evitării oricărui accident.

Utilităţi
Instalaţii sanitare -  Instalaţii de alimentare cu apă: Alimentarea cu apă menajera se face de la 
reţeaua de apă a comunei Jebel, jud Timiş, de la cîminul apometru, situat la limita de proprietate, 
de unde va fi alimentat consumatorul, prin intermediul branşamentelor.
Instalaţii sanitare — reţea de canalizare a apelor uzate menajere: Preluarea apelor reziduale se 
va realiza în fosa septică vindajabilă, realizată în proximitatea construcţiei.
Instalaţii termice: încălzirea/răcirea spaţiilor principale se va realiza prin aparate de aer 
condiţionat tip split, invertor, care să asigure atât climatizarea cât şi încălzirea spaţiului.Ventilarea 
se face natural, fiind asigurată de ferestrele cu ochiuri mobile proiectate pe faţade.

3. DURATA CONTRACTULUI:

Lucrările de construire a 2 capele în comuna Jebel prezintă un interes local şi execuţia 
acestora trebuie realizată în termen de 10 luni.

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevăzute in fişa de 
date a achiziţiei şi în caietul de sarcini şi va include cel puţin următoarele secţiuni:

1. Metodologia de lucru propusă pentru realizarea contractului;
2. Graficul de execuţie;
3. - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;
- Listele cu cantităţile de lucrări, fişele tehnice; extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj 
şi transport, fără valori;
4. Declaraţie privind termenul de garanţie acordat lucrărilor executate.
Termenul de garanţie solicitat este de 36 luni de la încheierea „Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor "fără obiecţii;
5. Propuneri privind clauzele contractuale şi/sau declaraţie privind acceptarea clauzelor 
contractuale -  Formular nr. 9 sau modelul de contract de lucrări -  Formulând nr. 8.
6. Ofertantul (ofertant unic, asociaţi, subcontractanţi) vor prezenta o declaraţie pe proprie 
răspundere din care să reiasă că se vor respecta condiţiile de mediu, sociale şi cu privire la 
relaţiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări (Formularul nr. 6).
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Informaţii detaliate privind reglementările care sunI în rigoare la nivel naţional şi se referă la 
condiţiile de munca şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii in muncă, se pot obţine de la 
Inspecţia Muncii sau pe site-ul http://wmv.inspectmun.ro/fegislatie/legislatie.html.
Informaţii privind reglementările care suni in vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de 
mediu, se pol obţine de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau de pe site-ul: 
http://www.anpm.ro/yveb/guest/legislatie.

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obţine datele necesare pentru elaborarea 
ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorităţii Contractante.
Planificarea vizitei se va face la tel: 0256394015, e-mail: primaria.jebel@cjtimis.ro.
Potenţialii ofertanţi care intenţionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmita cu cel puţin 
2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoai'e prin care îşi 
anunţă intenţia de a participa la vizită.
Participanţii la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea 
efectuării vizitei

Atenţie: Nn se ofertează dotările!!!

4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea financiară va fi prezentată conform Formularului nr. 5,
Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în 
contract.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul toate cheltuielile pe care le implică 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum şi marja de profit.
Propunerea financiară va conţine, pe lângă formularul de ofertă, şi centralizatorul cu lucrările 
executate de asociaţi, subcontractanţi, dacă este cazul.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi va conţine 
urmatoarele formulare:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;
- listele cu cantităţile de lucrări, fişele tehnice; extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj şi 
transport, cu valori.
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de 
valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot f i  
disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, 
a unui preţ superior valorii fondurilor ce pot f i  diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca 
fiind inacceptabilă.

Intocm'
s,c. v\ TIONAL S.R.L,

PRIMAR,

/

mailto:jebel@cjtimis.ro
http://wmv.inspectmun.ro/fegislatie/legislatie.html
http://www.anpm.ro/yveb/guest/legislatie
mailto:primaria.jebel@cjtimis.ro

