
CAIET DE SARCINI 
Reparații curente la spații comune - Căminele T1 și T2 - grupuri sanitare 

 
 

 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 cu caracteristici tehnice 
inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele 
prezentate, atrage descalificarea ofertantului. 
 Operatorii economici au obligația de a prezenta fișe tehnice și declarații de performanță 
pentru produsele ofertate la solicitarea beneficiarului. 
 Produsele folosite vor fi însoțite de fișă tehnică în limba româna și de declarație de 
performanță de la producător. 
  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, au întâietate prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente 
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, 
au întâietate prevederile caietului de sarcini. În caz contrar ofertantul are obligația de a respecta 
cu strictețe contractul și oferta depusă. 

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

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. 
 În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
menționate în prezentul caiet de sarcini. 
 
Lot 1 - Reparații curente la spații comune - Căminele T1 și T2 - grupuri sanitare  

 
Căminele studențești T1 și T2 sunt alcătuite din câte două tronsoane, tronson A și tronson B, 

fiecare fiind prevăzut cu grupuri sanitare pe fiecare nivel.  
  

Nr. 
Crt 

Denumire 
produs 

Cantitate 
  

Suprafața 
totală 

Specificații tehnice 

Perioada de 
garantie 

(dacă este 
cazul) 

0 1 2 3 4 5 

1 

Uși din 
tâmplărie PVC 

 
40 buc 60,77 mp 

Foaia de ușă va fi din panel cu 

ramforsare pe centrul ușii, 3 

balamale și sistem de închidere 

cu buruc 

1 an 



2 

Geam 
termoizolant la 
ferestrele din 

termopan 

8 buc 2,14 mp 
Geam termoizolant cu sticlă 

LOW-E 
1 an 

3 

Radiatoare din 
tablă de oțel - tip 

11K 
40 buc 16,02 mp 

Radiatoarele vor fi din tablă de 

oțel, tip 11K, cu robineți tur și 

retur, pentru fiecare radiator în 

parte și console de prindere. 

1 an 

   Atribuirea se va face pentru toate produsele, în funcţie de preţul cel mai scăzut. 
Propunerea financiară va cuprinde: 

a)   prețul exprimat în lei, fără TVA pentru ”Reparații curente la spații comune - Caminele T1-T2 
- grupuri sanitare” 
 

În preţurile ofertate vor include toate cheltuielile ocazionate de măsurarea, montarea și 
reparațiile glafurilor. încărcarea, transportul deșeurilor rezultate din activități de construcții  

 
Perioada pentru desfăşurarea contractului: 30 zile 

 
1. Cerinţele minime şi obligatorii: 

După montarea tâmplăriei din PVC se vor reface glafurile, glafuri ce vor fi placate cu faianță. 
Reparațiile la glafuri se vor executa cu gleturi pe baza de ciment, astfel încât stratul suport ce 
urmează a fi zugrăvit sau placat cu faianță să fie stabil și să aibă rezistența mecanică necesară.   
Se vor folosi materiale care au termenul de valabilitate cel puțin jumatate din cel garantat de 
producător. Materialele vor fi depozitate în spații curate, ventilate, fără umezeală, fiind ferite de 
soare. 

 
2. Plata 

 
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 

zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul 
contractului nu se actualizează. 

 
 
 
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, 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;  
  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”. 
Atenție: Accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7,5 tone capacitate. 
 

Întocmit, 
Ing. Bogdan SAMOIL 

 
 


