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Cap. 1. Obiectul contractului; definiţie 
1.1 Obiectul contractul este Serviciul de frezare a unui număr de130 cioate arbori 
1.2 Ciotul este compus dintr-o bucată de trunchi rămasă deasupra solului şi din rădăcina rămasă 

în pământ. 
1.3 Cioatele au rezultat în urma operaţiei de tăiere de necesitate a arborilor din unele parcuri ale 

municipiului. 
Cap. 2. Cerinţe privind cantitatea de lucrări 
2.1 Numărul cioatelor care necesită frezare este de 130 buc., pe amplasamentele şi în cantităţile 

indicate în tab. 1. 
Nr. Amplasament Nr. buc. 
crt. 
1 Parc M. Eminescu 115 
2 Parc Primărie 10 
3 Parc Sucevei 5 

total 130 

2.2 Dimensiunea cioatelor variază între 20 şi 80 cm; cele mai numeroase fiind de dimensiunea de 
40-50 cm 

2.3 Cantităţile de lucrări pe amplasamentele indicate în tab. 1 pot fi modificate la notificarea 
achizitorului, funcţie de situaţiile care se vor identifica în teren la momentul executării lucrărilor şi care 
nu au fost prevăzute la momentul întocmirii prezentului caiet de sarcini. Cantităţile de lucrări finale nu 
trebuie să depăşească valoarea negociată a contractului. 

Cap. 3 Cerinţe privind lucrările de frezare a cioatelor 
Operaţia constă din executarea măcinării buturugii ( cioatei) până la 20-30 cm sub nivelul solului 

cu mijloace mecanizate specifice şi astuparea gropii cu materialul rezultat din frezare. 
Cap. 4 Cerinţe privind recepţia operaţiei de frezare cioate 
4.1 Recepţia se va face de către achizitor în prezenţa unui reprezentant al prestatorului şi constă în 

numărarea cioatelor măcinate pe fiecare amplasament în parte şi verificarea adâncimii de frezare. Dacă 
adâncimea este mai mică decât cea indicată la cap.3, operaţia se va repeta. 

4.2 Recepţia cantitativă şi calitativă se va încheia cu un proces verbal de recepţie semnat de ambele 
părţi, care va sta la baza decontării contravalorii serviciului prestat. 

Cap. 5 Cerinţe privind oferta financiară 
9.1 Participanţii vor oferta un tarif mediu/ bucată cioată, indiferent de diametrul acesteia. Valoarea 

tarifului se va exprima în lei, fară TVA. 
9.2 Criteriul de departajare este oferta cu preţul cel mai mic. 
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