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Lucrări de reparatii curente scară acces secundar și spații didactice din imobil A 
 

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 30 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.  

Descriere lucrări: 

Se vor efectua reparații curente ale pereților: scării de acces secundar în imobil, amfiteatrului P5 ți 

amfiteatrului P8. 

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”.  
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