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CAIE T DE SARCIT{I

CERINTE MINIME OBLIGATORII

TOTAL ST'PRAF'ATA PAST]}I"E DE CURATAT

IN

COMT]NA COR}IU

-20haA.Finantare:

Bugetul local al comunei Cornu din sursele primite de la APIA

B.Descrierea serviciilor si locul prestarii acestora

Se vor presta

:

Servicii de curatare

-

:

a

pajistilor:

taierea manuala a rugilor, rneurisului, ierburilor inalte;

- indepartarea pietelor, grohotisurilor, asezarea lor in gramezi pe locurile stabilite cu
autoritatea contractanta;

- defrisarea cu motoun ealta asuprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de
pana la 10 cm grosime;

- scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor;

-

nivelareamusuroaielor;

- degajareaterenului de frunze si crengi;
- strangerea si stinrirea materialului lemnos rezultat in urma toaletarii, conform
indicaliilor autoritatii contractante,

in urmatoarele puncte:

p[qunea LEcqoare/Cocoqatul

- 10 ha unde gradul de acoperire cu specii lemnoase

este intre 30-50yo,

pigunea L[cqoare/Cocogatul

-

10 ha, unde gradul de acoperire cu specii lemnoase
este peste 80 oA,

suprafata tottla

-20ha

C. Ofertantii vor prenenta formularul de oferta financiara care va cuprinde valoarea
totala a serviciilor prestate, precum si pretul unitar (tei/ha) . Propunerea financiara va
fi insotita de un exemplar de contract, semnat si stampilat de catre ofertant, ceea ce
confirma acceptarea tuturor clauzelor contractuale.

D. Criteriul

de

E. Termenul

F.

atribuire- Pretul

de executie

cel mai scazut

- 2 luni de la data primirii ordinului de incepere

a prestarii

serviciilor.

Alte precizari:
a) Oferta tehnica si cea financiara se vor intocmi pentru intregul pachet de servicii solicitat,
pe categorii de lucrdri gi in funcfie de gradul de acoperire cu specii lemnoase;

b) La intocmirea ofertei financiare se va tine seam4 in mod obligatoriu si de urmatoarele
precizari:

-

Materialul lemnos rcanltat din operatiunile de toaletare va
conform indicatiilor benefi ciarului;

fi taiat si depozitat

c) Ofertantul va lua toate masurile ce sunt impuse de legislatia in vigoare pentru respectarea
normelor de protectie a mediului si de protectie a muncii. Orice dauna produsa din
nerespectarea acestor norme fiind in sarcina ofertantului.

Legislatia in domeniul protectiei mediului : wwww.mmediu.ro, Legislatia privind
protectia muncii si conditiile de munca - www.inspectmun,ro.
d) Autoritatea contractanta vaorganLzavtzita in teren a islazurilor comunale ce fac obiectul
prestarii serviciilor de curatare , in masura in care exista cereri ale potentialilor ofertanti,
formrilate in scris si inregistrate, cu cel putin 6 zile inainte de data limita de primire a
ofertelor, la autoritatea contractanta.

Propunerea tehnica
Ofertantul va elabora propunerea tehnica cu respectarea cerintelor/specificatiilor prevazute in
prezentadocumentatie de atribuire, dacd este cazul.
Prestarea serviciilor se va face cu respectarea urmatoarelor cerinte:
lucrarile cu utilaje mecatizate nu sunt permise pe suprafata pasunilor, cu exceptia celor
operate cu forta antnala;
nu este permisa ardereavegetatiei pajistilor permanente;
este interzis amtulldiscuitul pajistilor.

-

Prestarea serviciilor se va face cu respectarea prevederilor:
Ordinului nr. 301147 din S.februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condilii agricole qi
de mediuin Rom6nia;
Ordinului nr. 384 din 12 iunie 2009 privind aprobarea sistemului de sancfiuni pentru
mdsurile 214 ^PI6Iide agro-mediu", 211 "sprijin pentru zona montand defavorizatd" 9i
212 "Sprijin pentru zone defavoizate, altele decdt zona montand" din Programul Nalional
de Dezvoltare Rurald 2A07 -2013 - Anexa 1, Pachetul I siZ;
OUG nr, 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si

-

-

-

-

completarile ulterioare ;
Legii nr.319 din 14 iulie 2006 -LegeasecuritSlii gi sin6tEJii in muncd, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legii nr. 107 din25 septembrie 1996 - Legea apelor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
precum gi a altor acte normative in domeniu, in vigoare pe perioada derularii contractului'

primarul comunei Cornu,
Comel NANU
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