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1. Domeniul de aplicare
Prezentul caiet de sarcini este valabil pentru achiziția de către Delgaz Grid S.A. a serviciului de
întocmire a unui studiu geotehnic.

2. Descrierea generală a serviciilor
Pentru obținerea Autorizației de construire necesare execuției lucrărilor de „Înlocuire conductă și
branșamente gaze naturale presiune redusă pe str. Mihai Eminescu, Liviu Rebreanu, Octavian Goga, Lucian
Blaga, Vasile Dumbravă, Ion Slavici, Piața 1 Decembrie 1918 și presiune joasă de pe strada M. Eminescu
din loc. Iernut, jud. Mureș”, este necesar întocmirea unui studiu geotehnic solicitat prin certificatul de
urbanism nr. 1 din 06.01.2021 emis de Primăria Iernut, jud. Mureș.
Prestatorul va elabora studiul geotehnic pentru înlocuirea unei rețele de distribuție gaze naturale presiune
redusă, în conformitate cu NP 074/2014 - Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții.
Prestatorul va realiza prospecțiuni geotehnice și analize de laborator conform prevederilor NP 074/2014.
Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator autorizat pentru domeniul Af - Rezistența și stabilitatea
terenului de fundare al construcțiilor și masivelor de pământ.
Prestatorul va întocmi studiul geotehnic în 2 exemplare.
La calculul valorii estimate Prestatorul a avut în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, cu luarea în calcul
a valorii pentru obținerea vizei verificatorului autorizat pentru domeniul Af - Rezistența și stabilitatea
terenului de fundare al construcțiilor și masivelor de pământ.
La întocmirea ofertei, Proiectantul va avea în vedere absolut toate etapele necesare pentru întocmirea
studiului geotehnic, fiind pe deplin răspunzator de modul de întocmire a ofertei sale.
Prestatorul nu va începe întocmirea documentației de specialitate decât după ce a făcut predarea de
amplasament împreuna cu Reprezentantul Delgaz Grid S.A. (responsabilul de contract / proiectantul de
specialitate pe gaz). Predarea amplasamentului se va face în maximum 7 zile calendaristice de la data
transmiterii comenzii către Prestator.
Delgaz Grid S.A. pune la dispoziția Prestatorului următoarele documente:
- Planul de amplasament, sc. 1:5000;
- Planul de situație cu pozarea conductelor proiectate din proiectul general „Înlocuire conductă și
branșamente gaze naturale presiune redusă pe str. Mihai Eminescu, Liviu Rebreanu, Octavian Goga,
Lucian Blaga, Vasile Dumbravă, Ion Slavici, Piața 1 Decembrie 1918 și presiune joasă de pe strada
M. Eminescu din loc. Iernut, jud. Mureș”– în format .dwg;
- Copie după Certificatul de Urbanism;

3. Descrierea modului de pozare a conductelor
Conductele proiectate pe strazile Mihai Eminescu (1.619 m), Liviu Rebreanu (280 m), Octavian Goga (330
m), Lucian Blaga (315 m), Vasile Dumbravă (90 m), Ion Slavici (250 m) și Piața 1 Decembrie 1918 (244 m)
din loc. Iernut, jud. Mures, se vor realiza din polietilena PE100 SDR11. Conductele cu diametrele cuprinse
între Dn 63 mm si 250 mm in lungime totală de 3.128 m se va monta subteran la o adancime de 0,9 m de la
generatoarea superioara (conform NTPEE 2018). Santul in care se va poza conducta va avea o adancime de
maxim 1,25 m de la cota finita a drumului. Conductele ce se inlocuiesc se vor cupla in conductele existente,
care sunt din PE100 si otel, in 15 puncte.

4. Termen de garanţie și decontarea serviciilor
Acceptarea la plată a serviciilor de întocmire a studiului geotehnic se va face după primirea celor doua
exemplare din documentația de studiu geotehnic, însușită de Prestator și verificată de un verificator autorizat
pentru domeniul Af - Rezistența și stabilitatea terenului de fundare al construcțiilor și masivelor de pământ.
Plata contravalorii serviciilor de întocmire a studiilor geotehnice se va face conform termenelor din contract.
Termenul de garanție al serviciilor este de 24 luni.
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5. Modalitate întocmire propunere tehnica
Pentru îndeplinirea cerințelor tehnice în conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini, ofertantul va depune
o declarație pe proprie răspundere de respectare a cerințelor solicitate precum și faptul că va depune studiul
geotehnic întocmit în 2 exemplare conform solictării.
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