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Aprobat, 
Prorector Managementul Resurselor 

Prof. univ. dr. ing. Dumitru - Marcel ISTRATE 
 

CAIET DE SARCINI 

    
 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și 
prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant propunerea tehnică. 

 Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă 
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar 
numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui 
nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse 
cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai 
mari decât cele prezentate, atrage descalificarea ofertantului. 

 Produsele folosite vor fi însoțite de fișă tehnică în limba româna și de declarație de 
performanță de la producător. 

 Termen de execuție este de 45 de zile calendaristice și începe după semnarea 
contractului și depunerea garanției de bună execuție. 

 Executantul va oferi minim 24 de luni, perioadă de garanție de bună execuție. 
 Ofertarea se va face pentru întreaga lucrare. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat 
cu lipsuri) 

 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale 
specificațiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din 
propunerea tehnică, prevalează prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente 
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de 
sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

 În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
menționate în prezentul caiet de sarcini. 

 Dacă între acest caiet de sarcini și alte documente ale documentației există diferențe  
prevalează caracteristicile superioare. 

1. Descriere lucrări. 

 Se va amenaja un amfiteatru camera de depozitare și holurile de acces cu o suprafață 
totală de circa 161 m2 aflat la parterul Rectoratului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din 
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Iași, ce are ca destinație organizarea unor prezentări și conferințe, cursuri de pregătire a 
studenților și alte activități specifice educației. 

 Vor fi realizate lucrări de reparații curente ce presupun igienizarea, refacerea sistemului 
de iluminat, reparații la tâmplărie, mochetare,  înlocuirea instalațiilor electrice și sanitare acolo 
unde este cazul, placarea unui perete cu rigips și alte lucrări specifice. 

2. Antemasuratori: 

 Arhitectură 

- Decaparea zugravelilor vechi de pe pereti - 577mp; 
- Placare cu placi de gipscarton pe structura metalica montata pe zidarie, dist intre 

montanti 60 cm - 64mp; 
- Glet de tencuieli interioare toate tipurile de suprafețe – 577mp; 
- Zugrăveli interioare(pereți înalți) superioare, vopsitorii lavabile interioare cu var lavabil 

culoare Ral – 577mp; 
- Procurare și montare cu adeziv pardoseli decorative cu mocheta trafic intens (se prezintă 

3 culori la alegere) – 101 mp; 
- Procurare și montare placaj pereți cu pal decorativ; 
- Mutare uși lemn 7,56 mp – 2 buc; 
- Reparații tencuieli interioare în jurul tocului și pervazului la uși 25 -35 cm - 24m; 
- Îndepărtare vopsea veche și depuneri cu decapanți de pe suprafață metalică - 42mp; 
- Vopsire cu email alchidal la elemente metalice -42mp; 
- Procurare și montare 4 măști culoare albă pentru radiatoare gata confecționate din MDF 

multiperforata și vopsită – 16mp; 
- Procurare și montare dușumea exterioară celulară din Lemn compozit – 15 mp; 
- Procurare și montare jaluzele tip ROLETE 2 culori (alb și maro identic perete) – 32mp; 

 Instalații electrice 

- în spațiile care se reface, instalația electrică va fi în totalitate îngropată, vor fi verificate 
în totalitate instalațiile electrice și înlocuite unde este cazul; 

- Înlocuire corpuri iluminat fluorescente cu Corp LED, 300x1200mm, pentru montaj 
suspendat, 63W, 5500 lm, CRI 80, 4000K, dispersor policarbonat opal, IP 40 – 16 buc 

- Procurare și montare șină rotundă trifazata, 4m, alb pe care vor fi montate 4 proiector 
LED orientabil, montaj sina 3C, 38W, 5500lm, CRI 80, 4000K, reflector 17-25-50 grd, 
dimensiuni maxime H=19cm, D=13cm alimentate din sursă; 

- Procurare și montare bagheta LED, lumina calda, 0,4m, 12VDC/230V, 2W, IP40 – 22 buc; 
- Procurare si montare (cate 2 față în față pe 5 traversă și 2 în scafe laterale) profile 

aluminiu 45 grd.  cu banda led, montate în scafă alimentate cu surse) – 85 m; 
- Procurare si montare intrerupator iluminat 4 circuite modular – 1 buc; 
- Procurare și montare 4 prize îngropate. 
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 Instalația termică 

- Procurare și montarea celor 4 radiatoare tip panou 22 cu H=850 – (2 buc – 2000mm; 1 
buc – 1800mm; 1 buc – 1000mm.  
 

Notă: Va fi necesară schelă pentru lucru la înălțime de peste 6 metri; 

 Executantul va asigura transportul si aruncare tuturor deșeurilor rezultate în urma 
lucrărilor. 
 Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor (transport, 
procurare de materiale, manopere, montaj, proiectare și alte cheltuieli imprevizibile ce se 
subînțeleg de prezentul caiet de sarcini. 

 Executantul va prezenta Declarații de Performanță / Declarația de Conformitate CE 
pentru produsele folosite și livrate conform cerințelor legale;  
 La Cantități pot exista erori de până la 5%. Orice operator economic interesat are dreptul 
de a vizita amplasamentul în perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri între orele 
08:00 și 15:00. Cu scopul de-ași face o idee despre constrângerile lucrării și pentru a realiza 
măsurători precise în scopul realizări ofertei. 

 In prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării 
lucrărilor. La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă indiferent de 
neprevăzutele ce ar putea apărea în timpul execuției, acesta având obligația de a le prevedea în 
cheltuieli încă din faza de ofertare. În cazul în care apar lucrări neprevăzute acestea vor fi 
suportate din profitul executantului. 

NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o 
marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar 
pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca 
având mențiunea de ”sau echivalent”. 

 

Director DSS 
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