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Necesități minime obligatorii privind  
procedura de atribuire a contractului de achiziţie cu titlul: 

Servicii de analiză laborator de încercări în construcții pe drumul județean DJ 135, 
între pozițiile km 49+380 – 54+000 

 
I. INTRODUCERE 
Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea Serviciilor de analiză laborator de 
încercări în construcții pe drumul județean DJ 135, între pozițiile km 49+380 – 54+000. 
III. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 
Ca urmare a problemelor din teren survenite din cauza alunecărilor de teren, Consiliul 

Județean Harghita dorește efectuarea analizelor determinării capacității portante a 

drumului județean DJ 135, aflat în construcție. 

Având în vedere gravitatea proceselor de degradare, care afectează alcătuirea 

constructivă și funcționalitatea a sistemului rutier în unele sectoare de drum, se impune 

o analizare mai amplă a capacității portante a lucrărilor executate. Observațiile directe 

desfășurate pe amplasament pun în evidență fisurile longitudinale, transversale, 

faianțări, tasări, denivelări în sistemul rutier, în urma traficului de mare tonaj pe lucrările 

deja executate. 

Analizele de laborator vor fi întocmite pentru un singur amplasament cu o lungime de 
4.620 ml.  
Analizele privind determinarea capacității portante a drumului județean DJ 135 vor fi 
efectuate, între sectorul km 49+380 – 54+000 conform tabelul de mai joi, pe bază de 
necesități. 
Va cuprinde următoarele: 
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a) Efectuarea măsurătorilor pentru stabilirea capacității portante a structurii rutiere 
existente prin măsurători ale bazinelor de deflexiune cu ajutorul deflectometrului 
cu pârghie Benkelmann; 

b) Rezultatele prelucrării statistice ale deflexiunilor conform Indicativ CD31/2002; 
c) Măsurătorile se vor efectua în profiluri transversale, amplasate la distanțe de 

max. 20 m. 
Oferta financiară va cuprinde: 

Nr. 
crt. 

Denumire U.M. Valoare lei, 
fără TVA 

1. Verificarea grosimii straturilor din structura 
rutieră (strat de fundație și/sau strat de 
bază)/strat (20 încercări x 2 
strat(balast+p.spartă) = 40 

probă 40 

 

2. Test Benkelmann – deflectometrie (>15 puncte) pct 462  

3. Test grad de compactare – Placă Zorn (≤10 
puncte) 

pct 40 
 

4. Prelevare/eșantioanare probe agregate probă 20  

5. Pregătire probe agregate (balast, piatră spartă) probă 20  

6. Granulozitate amestecuri de agregate (balast, 
piatră spartă, etc) 

probă 20 
 

7. Prelucrare date și întocmire raport de încercare buc 57  

8. Deplasări auto teren (prelevarea probe) > 35 km km 900  

9. Staționare/oră h 20  

          Total   

La elaborarea rapoartelor de analize laborator se vor respecta prevederile Indicativului 
CD31-2002 pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității 
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide cu deflectometrul cu 
pârghie tip Benkelman. 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ  
Valoarea estimată a achiziției este de 32.500,00 lei fără TVA. Locul de prestare al 
serviciilor se va desfășura pe DJ 135, între Atid și Șiclod, între sectorul de drum km  
49+380 – 54+000 și vor fi depuse la sediul autorității contractantă documentele 
solicitate la III. Descrierea Serviciilor solicitate. 
 
 
 
 



  
 

  

 
 
V. DURATA CONTRACTULUI DE SERVICII 
Prestatorul se obligă să presteze Servicii de analiză laborator de încercări în construcții 
pe drumul județean DJ 135 conform Necesități minime obligatorii, în termen de 60 zile 
de la data semnării și înregistrării contractului de ultima parte semnatară. 
 
 
VI. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 
 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 
 Oferta se va redacta în limba română; 
 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 

depunere. 
 

VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 
Va fi selectată oferta care cuprinde toate serviciile solicitate, îndeplinește toate cerințele 
prevăzute prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA. 
 
VIII. PROPRIETATE INTELECTUALĂ:  
În relaţia dintre părţi, prestatorul își va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de 
proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate. Prin semnarea contractului, 
prestatorul acordă achizitorului licență permanentă, transferabilă, neexclusivă şi 
scutită de taxă de redevență, pentru a copia, folosi şi transmite documentele 
elaborate, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora. 
 
     Pethő Zsuzsanna                                                                                 Karácsony Csaba 

         șef serviciu             consilier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 19.09.2022 


		2022-09-19T10:38:23+0300
	CSABA KARACSONY


		2022-09-19T10:46:11+0300
	Eniko-Zsuzsanna Petho


		2022-09-19T16:54:25+0300
	Adrian-Alexandru Chiorean




