
Introducere 

LUCRARI DE RECONDITIONARE A RASINII EPOXIDICE DIN 
INCINTA STADIONULUI CLUJ ARENA 

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare 
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica ~i Propunerea Financiara) pentru executarea 
lucrarilor care fac obiectul Contractului. 
In cadrul acestei achizitii, JUDETUL CLUJ indepline~te rolul de Autoritate Contractanta, respectiv 
Achizitor in cadrul Contractului. 
Continutul prezentului Caiet de Sarcini 
Prezentul Caiet de sarcini include: 

PaJ1:i scrise: date generale, descrierea generala a lucrarilor, antemasuratoare, liste cu 
cantitatile de lucrari ~i explicitarea solutiilor; 

Contextul realizarii acestei achizipi de lucrari 
Infonnatii despre Autoritatea Contractanta 
AUTORITATEA CONTRACTANTA: UAT Judetul Cluj 
Adrese ~i referinte utile: 
Direqia: Direqia de Administrare ~i Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.) 
Adresa: Str. Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
in conformitate cu prevederile art.87, alin.1, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 
modificata ~i republicata, Consiliul Judetean este ,,autoritatea administratiei publice locale, constituita 
la nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, ora~ene~ti ~i municipale, in 
vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean". Atribupile Consiliului Judetean sunt 
prevazute la art. 91 din Legea 215/2001. 
Direqia de Administrare ~i Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Judetean Cluj se 
ocupa in principal de administrarea ~i functionarea stadionului Cluj Arena asigurand desfa~urarea de 
evenimente. 
Autoritatea contractanta dore~te demararea unei achiziµi in vederea incheierii unui Contract, cu un 
singur operator economic, pentru achizitia de lucrari de RECONDITIONARE A RASINII EPOXIDICE 
DIN INCINTA STADIONULUI CLUJ ARENA. 
Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta 

Achizitie necesara pentru buna desfa~urare a activitaµi curente. 
Lucrarea ce urmeaza sa se achizitioneze este necesara datorita degradarii in timp a suprafetelor din 

rasina, datorita traficului intens si a numeroaselor evenimente ce au avut lac in cele doua sali. 

Informatii privind activitaple solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 
Obiectul contractului este executia tuturor lucrarilor identificate in partile scrise ~i anexele aferente ~i 
include: 

i. achizitionarea tuturor materialelor ~i produselor necesare; 
ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea suprafetei de rasina, sau 

orice autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea 
lucrarilor ~i realizarea activitatilor ~i lucrarilor temporare; 

iii. transportul la ~antier a oricaror materiale, utilaje, componente ~i echipamente de lucru, a 
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execupa lucrarilor; 

iv. orice testare ~i testele relevante, a~a cum sunt aceste testari ~i teste solicitate prin legislapa ~i 
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in construcpi; 

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor ~i realizarea testarilor; 
vi. intreµnerea normala ~i extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea 

Contractanta; 
vii. activitati ~i consumabile necesare pentru mentinerea ~antierului curat ~i functional, 

demontarea ~i indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii; 
viii. pregatirea oricarei documentapi necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, 

documentatie care include dar nu se limiteaza la: 
a. Grafice generale de realizare a investipei publice (fizice ~i valorice); 



b. Certificarile materialelor. 
ix. Documentarea informap.ilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei 

Termenii !;,i condiµile contractului includ §i o garantie pentru execup.a lucrarilor de minim 2 ani. 
Garantia minima pentru materialele folosite este de 24 de !uni. 
Garantia de execupe este de minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie. 
In cazul aparitiei unor deteriorari/infiltratii, beneficiarul va anunta in scris (adresa scrisa/e-mail) 
executantul. Executantul va interveni pentru remedierea defectului in maxim 5 zile de la in§tiintare. 

Rezumatul infonnatiilor ~i cerintelor tehnice 
Amplasare/Localizare 
AUTORITATEA CONTRACTANTA: UAT Judetul Cluj 
Adrese §i referinte utile: 
Directia: Directia de Administrare §i Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.) 
Adresa: Str. Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
Cladirea este in proprietatea Autoritatii contractante. 

Date de intrare utilizate de Contractant 1n execupa lucrarilor 
Nr Lucrari solicitate 
Crt. 
1 Pregatire strat suport 
2 Protejarea suprafetelor 
3 Aplicare rasina epoxidica 

Suprafata_ 
[mp] 
290 
290 
290 

Reconditionarea rasinei epoxidice se va realiza pe o suprafata_ de 290 mp din incinta stadionului Cluj 
Arena. 
Luera.rile constau in: pregatire strat suport - repararea fisurilor (deschiderea fisurilor, umplerea lor cu 
material epoxidic, slefuire pentru a se aduce la planeitatea suprafetei), degresarea suprafetelor, 
protejarea suprafetelor prin aplicare unei banzi de hartie pe suprafetele care trebuie protejate ( rame 
geam,plinti etc), aplicarea rasinii epoxidice in doua straturi. 
Estimarea materialelor pentru efectuarea lucrarilor de reparap.i pentru reconditionarea rasinii 
epoxidice din incinta stadionului Cluj Arena se regase§te in Antemasuratoarea §i Listele de cantitati 
anexate prezentului caiet de sarcini. 
Materialele vor fi livrate de catre prestator la valoarea din oferta tehnica, in baza unui deviz de lucrari. 
Beneficiarul nu are obligatia sa achizitioneze toate materialele ofertate in caietul de sarcini, acestea 
urmand a fi achizitionate in functie de necesitate. 
Prestatorul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia mediului. 
Lucrarea se va efectua pe o suprafata utila de 290 mp. 

Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant 
Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini; 
ii. De§eurile (primare !;,i secundare) sortate corespunzator §i procedurile privind gestionarea 

de§eurilor respectate in totalitate; Toate documentap.ile necesare §i care au fost utilizate 
pentru planificarea executiei, pentru execup.a, controlul executiei §i finalizarea lucrarilor, a§a 
cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul de lucru eliberat §i curata,t de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 
Contractant pe perioada executiei lucrarilor. 

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei !;,i 
finalizarea lucrarilor includ: fse vor prezenta odata cu oferta) 

i. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic §i valoric); 
ii. urmatoarele documentatii: 

a. Declaratia de conformitate a materialelor §i a oricaror documentatii relevante solicitate 
prin legislatia in vigoare; 

iii. Punctele de reper /jaloanele utilizate in planificarea executiei lucrarilor: 
RECONDITIONARE RASINA EXPOXIDICA: 
- Pregatire strat suport 
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- Protejarea suprafetelor 
- Aplicarea rasinii epoxidice 

Etapele necesare pentru aplicarea rasinii epoxidice: 
1. Pregatire stat suport 

-repararea fisurilor (deschiderea fisurilor, umplerea lor cu material epoxidic, slefuire pentru a se 
aduce la planeitatea suprafetei) 

-degresarea suprafetelor 
2. Protejarea suprafetelor 

-aplicare banda de hartie pe suprafetele care trebuie protejate( rame geam, plinti etc) 
3. Aplicare rasina epoxidica 

-Aplicare rasina epoxidica doua straturi 

Materiale necesare pentru 290 m2 
vopsea epoxidica 96kg 
intaritor epoxidic 48 kg 
diluant pt rasini epoxidice 15 kg 
consum specific rasini epoxidice 24Sg/m2/strat 

Personalul Contractantului 
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de 
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea 
contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza §i supravegheaza 
derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce prive§te implementarea 
contractului §i desfa§urarea activitaµlor din cadrul acestuia; 

ii. gestioneaza, coordoneaza §i programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, 
in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul §i la standardele de calitate 
solicitate; 

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitafii conform 
reglementarilor in materie; 

iv. gestioneaza relaµa dintre Contractant §i subcontractorii acestuia; 
v. gestioneaza §i raporteaza daca execuµa lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor 

contractuale ~i a continutului Caietului de Sarcini. 
Pentru activitatHe ce se desfa§oara pe §antier, Contractantul va numi un responsabil care va relationa 
direct cu personalul Autoritafii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este 
responsabil de organizarea §i supravegherea tuturor activitaplor realizate de Contractant pe §antier 
din partea Contractantului. 
Personalul Contractantului care desfa§oara activitati pe §antier trebuie sa aplice toate regulamentele 
generale §i specifice precum §i orice alte reguli, regulamente, ghiduri §i practici pertinente comunicate 
de Autoritatea Contractanta. 
Personalul Contractantului care opereaza pe §antier trebuie sa fie U§Or de recunoscut §i este obligat sa 
poarte haine cu sigla Contractantului. 
Personalul Contractantului care intra pe §antier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea §i ie~irea 
de pe ~antier sunt permise numai in timpul zilelor ~i orelor de lucru. 

Zona de lucru, utilitatile ~i facilitatile ~antierului 
Se va evita deteriorarea suprafetelor holurilor /incaperilor adiacente salilor in care se realizeaza 
reconditionarea rasinii epoxidice. 
Efectuarea altor activitaµ de catre Autoritatea contractanta in paralel: desfa§urarea unor 
evenimente/concerte/competiµi de atletism in functie de un calendar prestabilit. 
Se va avea in vedere faptul ca activitatea de recondifionare a rasinii se va desfa§ura in perioada in care 
se desfa§oara activitap in salile de sport ale stadionului (antrenamente/evenimente), iar reparafiile se 
vor efectua asftel inca.t sa se evite producerea de praf, zgomote peste limita admisa ~i sa permita 
desfa~urarea activitatilor curente in cadrul salilor de sport. 
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Instalatii/sisteme puse la dispozipe de Autoritatea contractanta 
Pe toata durata Contractului Contractantul are obligap.a de a folosi §idea intretine atat instalatiile puse 
la dispozip.e de catre Autoritatea contractanta cat §i produsele noi achizitionate, astfel ca la finalizarea 
Contractului sa le predea in stare de functionare. 

Managementul documentelor 
Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de 
numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de 
Contractant trebuie sa fie menponat pe fiecare pagina a respectivului document. 
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de ContractantAutoritaµi Contractante trebuie sa 
fie in limba romana, cu exceppa cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel. 
Top parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimap. in unitap din Sistemul internap.onal 
de unitap. 

inceperea activitatilor pe ~antier 
in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai 
sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de §antier. 
Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de §antier inainte de 
inceperea oricarei activitati pe §antier §i va include predarea amplasamentului rezervat pentru 
organizarea de §antier §i a facilitatilor acestuia catre Contractant. 
Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare §i incepere a 
activitap.lor pe §antier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii §i se semneaza de ambele parµ. 

Finalizarea lucrarilor ~i receptia la terminarea lucrarilor 
Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de §antier prevazute de Contract, va 
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligapilor contractuale. 
Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta §i Contractantul vor 
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor §i a Procesului verbal de receptie finala 
a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala 
sau legala referitoare la garanpa lucrarilor §i a materialelor sau la orice defect a lucrarilor sau 
materialelor. 

Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant 
Monitorizare 
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investipe §i per total 
pe Contract); 

ii. Indicator de rezultate: 
a. Calitatea execupei: 

inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in 
perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta; 
Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele §i cu participarea 
tuturor celor solicitati; 
Acceptarea rezultatelor tuturor verificarilor, conform Contractului §i solicitarilor 
Autoritatii Contractante. 

b. Calitatea raportarii: 
rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta; 
calitatea raportului transmis, incluzand §i nivelul de detaliu solicitat; 
predarea documentatiei pentru Cartea Tehnica a Constructiei complete §i la termen. 

In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a 
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite 
document constatator negativ. 

Responsabilitatile Contractantului 
in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatHe Contractantului sunt: 
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i. Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor 
puse la dispozipe de Autoritatea Contractanta; 

ii. Respectarea legislatiei privind sanatatea §i securitatea in munca §i protectia mediului 
inconjurator §i a cerintelor specifice ale Autoritaµi Contractante, precum §i a oricaror acte 
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia; 

iii. Planificarea activitapi §i asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru 
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 
prevederilor legale §i contractuale relevante §i cu deplina intelegere a complexitatii legate de 
derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor 
Autoritapi Contractante; 

iv. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand 
datele de finalizare a fiecarei activitati; 

v. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective 
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului; 

vi. Executarea §i documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor solicitate de catre 
Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului; 

vii. Prezentarea unei situapi de plata, individual pentru fiecare activitate in parte §i per total, 
indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile 
executate §i costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele §i pentru Autoritatea 
Contractanta. Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentapei doveditoare, 
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele §i pentru Autoritatea 
Contractanta acolo unde este cazul; 

viii. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii 
Contractului in ceea ce prive§te indeplinirea oricarei §i tuturor obligatiilor sale §i prezentarea 
la cerere a oricarui §i tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor 
obligatii; 

ix. Stabilirea impreuna cu reprezentantH imputernici!i ai Autoritatii pe probleme de securitate §i 
sanatate a obligaµilor privind utilizarea mijloacelor de protecµe colectiva, instalatiilor de 
ridicat sarcini, accesul pe §antier etc.; 

x. Participare la intalniri de progres impreuna cu Reprezentantul Autoritapi contractante §i 
reprezentanti imputernici!i ai Autoritapi Contractante. 
Contractantul va fi responsabil fa!ii de Autoritatea Contractanta ca i§i va indeplini 
corespunzator toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, 
prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale §i solicitarile autoritatilor competente §i/sau 
ale Autoritapi Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului. 

Contractorul are raspunderea planificarii activitapi sale §i asigurarea capacitaJii de personal calificat 
necesar pentru indeplinirea obligapilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune 
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale ~i contractuale relevante ~i cu deplina 
intelegere a complexitapi legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se 
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritaµi Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea 
rezultatelor cerute §i pentru respectarea termenelor de executie; 

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activita!Hor ce reprezinta obiectul 
Contractului, sub supravegherea reprezentantilor imputerniciti ai Autoritaµi Contractante; 

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor 
Caietului de sarcini §i ale proiectului tehnic, respectand §i aplicand cele mai bune practici in 
domeniu. 

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata 
Contractului) in ceea ce prive§te indeplinirea oricarei §i tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, 
verificari anuntate in prealabil sau nu §i are obligapa de a prezenta la cerere orice §i toate documentele 
justificative privind indeplinirea acestor obliga!ii, 
Contractantul este responsabil a se asigura cape toata perioada de executie a activitatilor pe §antier ia 
toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul 
este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor §i oricaror substante ce intra in categoria 
substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislapei in vigoare. 
Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta §antierului sau in 
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imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. 
Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie menpnuta la o 
cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizapa de mediu ce va fi emisa de catre 
autoritatea competenta. 
in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent reprezentanfii imputernicip ai Autoritatii 
Contractante despre situatia aparuta §i de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la 
situatia creata. 
Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a 
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul §antierului. 
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de execuµe a 
lucrarilor in conformitate cu graficul de execufie ~i in baza listelor de cantitaµ de lucrari. 
Contractantul va verifica §i confirma catre reprezentantul imputernicit al Autoritapi Contractante 
indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea execupei lucrarilor §i va solicita aprobarea 
inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul 
reprezentantului imputernicit al Autoritatii Contractante). Reprezentantul imputernicit al Autoritafii 
Contractante va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii 
Autoritaµi Contractante. 
Unde este posibil, Contractantul va propune catre Autoritatea contractanta optimizari in ceea ce 
prive§te graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitap. de lucrari etc., astfel incat sa se asigure 
derularea cu succes §i in termen a execupei de lucrari. 
Contractantul i§i va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar §i din 
intreaga documentafie de execup.e aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand rara 
limitare indicapile Reprezentantului Autoritatii contractante, participarea la §edinte de §antier, 
prezenta la fazele determinante/etapele constructive importante §i orice alte cazuri in care este 
necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte §i notificari catre 
Autoritatea Contractanta §i in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor 
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentap.ei de executie. 
Contractantul va asigura execupa la timp §i va notifica Autoritatea contractanta in cazul observarii 
apariµei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand §i propuneri pentru a 
realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare §i finale. 
Contractantul va verifica lucrarile §i va notifica Autoritatea contractanta privind indeplinirea tuturor 
condipilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, 
va fl prezent §i va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu 
eel putin 5 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta Autoritaµi Contractante §i a 
reprezentantilor autoritaµlor competente. 
Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu 
prevederile legale §i contractuale relevante §i va include lucrarile executate in situa!H de plata 
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in 
vederea vizarii de catre Reprezentantul Autoritatii Contractante, care va verifica §i certifica 
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de 
realizare a investiµei publice (fizic §i valoric), metoda tehnica etc. §i le va propune Autoritapi 
Contractante spre aprobare. 
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de 
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie. 
Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor 
efectuate de acesta §i vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo 
unde este cazul. 
Contractantul este responsabil pentru deµnerea tuturor autorizatiilor §i certificatelor necesare 
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata 
perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat §i pentru personalul propus. 

Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului 
Contractantul este responsabil sa puna in opera documentapa tehnica pusa la dispozitiei de Autoritatea 
Contractanta. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de 
schimbare (Modificari) din partea Autoritapi Contractante pe perioada derularii Contractului. 
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Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire §i responsabilitatile Contractantului 
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta 
din aceasta achizipe. 

Responsabilitap asociate lucrarilor pregatitoare 
Luera.rile pregatitoare includ: 

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea §i derularea executiei de catre Contractant; 
ii. Pregatirea pentru execupa de lucrari; 
iii. Organizarea de §antier a Contractantului. 

in scopul realizarii activitaJilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie: 
i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligapilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii 

revin din documentapa tehnica, din prezentul Caiet de sarcini §i din prevederile stabilite in 
Contract; 

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea 
activitapi pe §antier: 

a. Coordonarea cu Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea bunei 
desfa§urari a activitapi, inclusiv in ce prive§te vizitele, participarea sa la diferitele 
intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu 
Contractul; 

b. Dupa emiterea notificarii Autoritaµi Contractante privind data de incepere a execuµei 
lucrarilor §i inainte de demararea activitaplor pe §antier, Contractantul poate solicita 
urmatoarele tipuri de intalniri: 

intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate 
daca este necesar sa se defineasca toate problemele operationale precum 
accesul pe §antier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii 
Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale 
§antierului §i alte eventuale probleme. 

iii. Sa intocmeasca §i sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma §i detaliul programului vor 
fl suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execupe §i finalizare a lucrarilor in 
cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: 
date de referinta pentru achizitionarea materialelor §i a echipamentelor necesare pentru 
executia lucrarilor, ordinea de execupe a lucrarilor, incluzand §i activitatea aferenta instalarii 
echipamentelor puse la dispozipe de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terp §i 

perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele determinante/etapele constructive importante, 
resursele de personal §i echipamentele asociate fiecarei activitap etc. in completarea graficului 
de executie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor §i 
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea execupei lucrarilor. 

Responsabilitati asociate pregatirii §antierului 
Pregatirea §antierului implica eel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor 
de catre Contractant: 

i. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe §antier §i marcarea clara a 
pozitiei acestora; 

ii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe §antier anterior inceperii 
executiei §i pe intreaga durata de executie. 

Responsabilitati asociate organizarii de §antier a Contractantului 
Cerinte speciale privind lucrarile: 

- Contractantul va incepe lucrarile de reparatii in maxim 10 zile de la semnarea contractului. 
- Contractantul se obliga sa finalizeze lucrarile in maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de 
incepere a lucrarilor. 
- intervale de timp disponibile efectuarii lucrarilor: luni-vineri orele 08.00-17.00; 
- nu se vor efectua lucrari in zilele libere, in zilele de sarbatori religioase/legale; 
- nu se va intra pe stadion, fara Reprezentantul Autoritapi Contractante care va verifica 
lucrarile efectuate. 
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Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate 
Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor speciflcate i'n 
documentatia tehnica in condip.i de calitate stabilite prin intermediul acesteia §i prin asigurarea de 
catre Contractant a personalului calificat ~i a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului 
sistem de management al calitatii. 
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este: 

Standarde naµonale romane§ti §i/sau care transpun standardele Europene §i internationale 
sau echivalent (SR EN ISO); 

Standarde, specificaµi, proceduri interne Autoritatii Contractante. 
Contractantul lucrarilor va intocmi documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate 
cu legislatia in vigoare. 

Responsabilitati legate de securitatea ~i sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe 
~antier 
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea §i sanatatea in munca ale Autoritatii 
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 
modificarile §i completarile ulterioare. 

Alte responsabilitati ale Contractantului 
Contractantul se obliga sa prezinte declaratii de conformitate pentru materialele folosite. 
Contractantul se obliga sa utilizeze materiale ce respecta speciflcapile din antemasuratoarea ata~ata 
prezentului caiet de sarcini. 
Contractantul se obliga sa finalizeze lucrarile in maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere 
a lucrarilor. 
Personalul Contractantului se obliga sa respecte reglementarile §i regulamentele interioare ale 
beneficiarului, pe perioada prezentei sale in zona. 
Contractantul se obliga sa colecteze ~i sa depoziteze de§eurile provenite din lucrarile de reparatii, 
conform legii, in locuri special amenajate. 
Contractantul se obliga sa intervina pentru remedieri in maxim 5 zile de la sesizarea Autoritaµi 
Contractante, pe toata durata de garanµe a lucrarii. 

Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate 
Va fl selectata oferta care indepline~te toate cerintele solicitate prin prezenta documentaµe de 
atribuire. 
Criteriul de atribuire va fl pretul eel mai scazut. 
Oferta financiara va cuprinde pretul in lei, fara TV A, pentru reconditionarea rasinii epoxidice din 
stadionulul Cluj Arena. 
Preturile unitare sunt ferme, in lei pe toata durata de valabilitate a contractului. 
Oferta stabilita ca§tigatoare este ferma, neajustabila, nemodificabila §i neactualizabila pe toata 
perioada de derulare a contractului. 

Yntocmit/Redactat: 
Inspector de specialitate 
Calacianu Radu 

~ 
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ANEXAl 

ANTEMASURA.TOARE 

LUCRARI DE RECONDITIONARE A RASINII EPOXIDICE DIN INCINTA SALILOR 
STADIONULUICLUJARENA 

Nr. LUCRARI UM CANTIT. 
crt. 

1 Pre_gatire strat suport mp 290 
2 Protejarea suprafetelor mp 290 

Vopsea epoxidica 96kg 
lntaritor epoxidic 48kg 
Diluant oentru rasini eooxidice 15kg 

3 Aplicare rasina epoxidica mp 290 
Consum specific pentru rasini epoxidice 245g/mp/strat 

intocmit/Redactat: 
Inspector de sip ialitate 
Ing. Varga Al Gabriela ~r 



AUTORITATE CONTRACTANTA 

OBIECTIV LUCRARI DE RECONDITIONARE A PARCHETULUI DIN INCINTA SALILOR STADIONULUI CLUJ ARENA 

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI 

CATEGORIA DE LUCRARI: RECONDITIONAREA RASINII EPOXIDICE 

'~• ~,.,.a, 
a) material& 

Nr. Lucrare b)manopera Material Manopera 
crt Denumlre 

U/M Cantltate c) utilaj (lei) (lei) 
d) transport 
Total (lei/UM) 

0 1 2 3 4 5 6 

1 MP 290 
PREGATIRE STRAT SUPORT 

2 MP 290 
PROTEJAREA SUPRAFETELOR 
Vopsea epoxidica 96kg 
lntarltor epoxidic 48kg 
Dlluant pentru raslnl epoxldice 15kg 

3 MP 290 
APLICAREA RASINII EPOXIDICE 
Consum specific raslni epoxidice 245g/mp/strat 

Cheltulell directe 

Recapitulatia 

CAM 

TOTAL CHEL TUIELI DIRECTE 

Cheltuleli indirecte 

Profit 

TOTAL GENERAL (FARA TVA) 

TVA 

TOTAL GENERAL 

OFERTANT: 

intocmit/Redactat: 

Inspector de specialitate 

Ing. V•'ll• Alm ~, 

FORMULAR F3 

Utllaj Transport Total 
(lel) (lei) (lei) 
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