
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 90 zile de la data semnării contractului și depunerii garanției 

de bună execuție. 

 Executantul va oferi minim 12 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. 

 Vor fi realizate lucrări de reparații curente ce presupun: 

 decaparea finisajelor degradate de pe peretii holurilor ataj 3, etaj 4 (hol + 5 laboratoare) 

si etaj 5. 

 Reparatii cu glet de ipsos pe intreaga suprafata a holurilor et. 3, 4 (hol + 5 laboratoare) 

si etaj 5. 

 Refacerea soclului decorativ al peretilor holurilor (pana la h=1,2 m) et. 3, 4,si 5 cu finisaj 

decorativ imitatie marmora lucioasa. 

 Refacerea zugravelilor lavabile pe intreaga suprafata a holurilor holurilor et. 3, 4,si 5 

precum si in cele 5 laboratoare de la etajul 4 

 Vopsirea usilor metalice de acces in casa scarii etaj 3, 4, si 5 

 La ferestrele din holul etajului 5 se vor monta glafuri din tabla vopsita in camp 

electrostatic la culoarea tamplariei si se vor reface etansarile ferestrelor. 

 Pentru asigurarea scurgerii apei meteorice de pe ferastra pe glaf apoi pe terasa, se vor 

monta la ferestrele mobile cate o bageta din aluminiu cu rol de picurator.   



 Se vor repara si se vor vopsi glafurile ferestrelor din hol acces etaj 5 

 Se vor repara suprafetele degradate ale tencuielilor de pe casa scarii intre etajele 4 si 5. 

 Se vor inloci ferestrele metalice din casa scarii cu ferestre din aluminiu culoare maro si 

geam conex, conform tabloului de tamplarie.  

2. Antemasuratori: 

  

 

 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 

subanțeleg din 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.   

 

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”. 


