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DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului: „Servicii de defrișare în curtea
căminului Renașterii al UVT”
1.2. Amplasamentul : Căminului Renașterii, nr.26, loc. Timișoara, judet
Timiș.
1.3. Beneficiarul lucrării: Universitatea de Vest din Timișoara
1.4. Elaboratorul documentației tehnice: Serviciul Tehnic și Evidență
Patrimoniu al U.V.T.
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CAIET DE SARCINI
Servicii de defrișare în curtea căminului Renașterii al UVT

1. GENERALITĂŢI
1.1. Fiecare ofertant va avea în vedere că oferta trebuie să cuprindă toate lucrările
astfel ca terenul să rămână curat, fără gropi și alte materiale împrăștiate pe aceste
suprafețe. Ofertantul trebuie să viziteze obiectivul înainte de ofertare.
1.2. Suprafața care trebuie curățată și cosită este de aproximativ 21.000,00mp.
1.3. Date generale:
Oferta făcută va cuprinde cosirea suprafețelor, curățirea de arbuști, de diverse
obiecte și materiale și transportul acestora conform cerinţelor prezentului caiet de
sarcini.
Prin simpla acceptare a prezentului caiet de sarcini, furnizorul se obligă să respecte
toate prescripţiile şi normele tehnice care fac referire la execuția și montarea
produselor ofertate.
Furnizorul are obligaţia de a cere toate informaţiile pe care le consideră necesare, în
scris şi în timp util.
Nu se va admite nici o cerere de suplimentare, sporuri diverse sau decalări de termen.
2. Executarea serviciilor
2.1. Lucrările

de cosit cuprind următorul proces dc muncă:

2.1.1. Verificarea

terenului pentru îndepărtarea obiectelor ce pot deteriora coasa sau

maşina de tuns;
Pregătirea coaselor sau alimentarea maşinii cu carburant şi lubrifiant,
verificarea stării tehnice;
2.1.2.

2.1.3. Tunderea

(cosirea) propriu-zisă;

2.1.4. Strângerea

în grămezi;

2.1.5. Încărcarea

în mijlocul de transport;
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2.1.6. Transportul

în vederea eliminării finale a deşeurilor vegetale rezultate în urma

cosirii.
unde pe suprafeţele ocupate cu gazon există tufe sau buruieni odată cu
operaţia de cosire se va executa şi operaţia dc smulgere și scoatere a rădăcinilor
acestora.
2.1.7. Acolo

2.2. Lucrările de

cosire se execută uniform pe toată suprafaţa astfel încât să nu rămînă
smocuri de iarbă şi buruieni, să nu rămână deşeuri vegatale neridicate în urma
operaţiilor, să se execute măturatul carosabilului şi a trotuarelor sau aleilor limitrofe
suprafeţelor supuse întreţinerii, imediat după terminarea operaţiilor.
2.3. Deşeurile

rezultate în urma operaţiei de cosire se strâng în grămezi la marginea
zonei de lucru şi se ridică până la sfârşitul zilei de muncă. În cazul când lucrările se
execută în zone cu trafic auto sau pietonal, se va avea grijă ca grămezile de deşeuri
să nu împiedice buna desfăşurare a circulaţiei, eventual se vor organiza lângă
marginea căii de acces şi dacă este cu putinţă să fie ridicate imediat. După ridicarea
grămezilor de lângă marginea căii de acces, se va lăsa locul măturat şi curat.
2.4. Lucrările

se consideră corespunzătoare din punct de vedere al calităţii dacă au
fost executate corect, în conformitate cu procesele de muncă descrise şi deşeurile au
fost ridicate în totalitate.
Atenţie: Este interzisă depozitarea deşeurilor vegetale rezultate în containerele
destinate gunoiului menajer de pe platformele amenajate în cartierele de locuinţe.
Notă: Oferta se va întocmi numai în urma vizitării obiectivului. Nu se va admite
nici o cerere de suplimentare a lucrărilor acceptate prin contract.
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