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CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE REPARATII GRUP SANITAR – CORP D

Liceul Tehnologic “MIHAI VITEAZUL”
Zalau



1. DATE GENERALE

Denumirea achiziției: LUCRARI DE REPARATII GRUP SANITAR – CORP D

Liceul Tehnologic “MIHAI VITEAZUL” Zalau

Cod CPV: 45330000 – Instalatii sanitare

45420000 – Montare usi si geamuri PVC alb

45430000 – Lucrari de placare cu gresie/ faianta

45440000 – Vopsire interioara a cladirilor

45453000 - Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

Tipul achizitiei : Execuție lucrări

Valoare estimata: 16.800 lei

Sursa de finanțare: Bugetul LOCAL

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1  Obiectivul  prezentei  investiții  îl  constituie  execuția LUCRARI DE REPARATII CURENTE GRUP SANITAR – CORP D , din
cadrul Liceului Tehnologic „ MIHAI VITEAZUL „ Zalau, cod poştal 450091, str. T. Vladimirescu, nr. 5, Zalău, jud. Sălaj.

2.2  Prezentul  Caiet  de  sarcini  stabilește  condițiile  tehnice  și  de  calitate  pentru  execuția lucrărilor de reparatii si
zugraveli.

2.3 Persoana de contact: Administrator HOSU Ioana, tel. 0260613853.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor.

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile exectantului de a respecta legislația, normativele și
standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reabilitare.

3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și
normativelor din legislația specifică în vigoare.

4. INFORMAȚII LOCAȚIE

4.1 Amplasamentul investiției se află în Zalau,str. T. Vladimirescu, nr. 5, jud. Sălaj

4.2 Construcția asupra căreia se intervine este identificată ca și Corp D.

5. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

In corpul D, sunt necesare lucrari de reamenajare a grupului sanitar, astfel: se va reface  instalatia de alimentre cu apa
rece, instalatia sanitara, instalatia de canalizare, se vor inlocui usile si geamurile, se vor executa reparatii,  zugraveli si
placaje cu faianta si gresie ceramica.

Grupul sanitar va cuprinde urmatoarele:



 Grup sanitar destinat baietilor va fi prevazut cu 3 boxe, echipate cu 2 vase WC si 1 pisoar, rezervoare
la semi-inaltime, iar in hol va fi montat 1 lavoar;

 Grup sanitar destinat fetelor va fi prevazut cu 1 boxa, echipata cu 1 vas WC, rezervoar la semi-
inaltime, iar in hol va fi montat 1 lavoar;

 Spalator pentru uneltele de lucru utilizate in procesul de instruire al elevilor, prevazut cu 2 robineti
cu dublu serviciu.

Executantul lucrarii va achizitiona toate materialele necesare.

5.1 Date tehnice

Lucrarile de instalatii:

- Dezafectarea instalatiei vechi;
- Refacerea instalatiei de alimentare cu apa rece si a instalatiei sanitare cu conducte ingropate in zidarie;
- Refacerea instalatiei de canalizare si montarea a 2 sifoane de pardoseala;
- Montarea obiectelor sanitare;

Lucrarile de constructii:

- Demontarea tamplariei din lemn existent (4 usi si 2 geamuri);
- Desfacerea placajele cu faianţă montate pe pereţi (inălţimea faianţei existente este de 2,00 m);
- Executat pereti despartitori (1 mc);
- Montat usi (4 buc. 700x2000+ 2 buc. 800x2000 ) si geamuri (2 buc. 1200x600) din PVC  alb;
- Reparatii la pereti si tavane (60 mp);
- Executat zugraveli la pereti si tavan (60 mp);
- Refacere placaje din faianta la pereti, boxe si spalator (42 mp);
- Executat pardoseli din gresie ceramic, inclusiv strat suport (20 mp).

5.2 Asigurarea calitatii

Executantul lucrarii trebuie sa se conformeze la prevederile si obligatiile legislatiei romane in vigoare privind calitatea in
constructii - Legea nr.10/ 1995 privind calitatea in constructii si alte reglementari specifice in domeniu.

5.3 Inspectia spatiului

Inainte de elaborarea ofertei, ofertantul va vizita zona de lucru si va analiza toate conditiile locale ce determina activitatea
sa, cum ar fi: posibilitati de acces, depozitare material si securitatea acestora, tehnologia de reparatii, puncte sensibile de
lucru, necesitatea perturbarii altor activitati etc, ce vor fi precizate in oferta sa.

Oferta financiara si propunerea tehnica vor avea in vedere si aceste aspect.

5.4 Materiale

Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C. Materialele utilizate vor avea
caracteristicile tehnice conform standardelor şi normelor admise în România.

5.5 Livrarea, transportul şi depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.

Executantul   trebuie   să-şi   organizeze   în   aşa   fel   transportul,   depozitarea   şi   manipularea materialelor  şi
produselor  încât  să  elimine  posibilitatea  degradării  acestora,  astfel  ca,  în momentul punerii lor în operă, acestea să
corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.



Atragem  o  atenţie  deosebită  la  condiţiile  de  securitate  împotriva  incendiilor,  care  trebuie asigurate  spaţiilor de
depozitare  (în  special  a  materialelor  uşor  inflamabile,  ca  de  exemplu vopselele). Se recomandă ca temperatura la locul
de depozitare să fie cuprinsă între +7 şi +20 grade C.

6. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: 1 lună de la semnarea Contractului de execuție.

7. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

7.1 Pe toată durata realizarii lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu
prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

7.2 Lucrările trebuie  să  fie  conduse,  în  mod  obligatoriu,  de  cadre  tehnice  cu experiență care răspund direct de
personalul care execută aceste lucrări.

7.3 Pe  toată  durata  realizării  lucrării  executantul  trebuie  să  ia  toate  măsurile  impuse  de normele de mediu în ceea
ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

7.4 Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectia muncii specificate in “Regulamentul privind protectia
si igiena muncii in constructii  “ - MLPAT/ 1993, aplicarea masurilor care rezulta din acest regulament fiind obligatorii
pentru executant. In afara de prevederile de mai sus, se vor respecta prevederile din Normele de protectia muncii in
constructii-montaj”.

7.5 Pe perioada de executie a lucrarilor, executantul lucrarii va stabili masurile PSI, conform prevederilor Normativului
C300/ 1994, a Normelor generale de prevedere si stingere a incendiilor si a Normelor generale de protective impotriva
incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.

7.6 Se interzice depozitarea materialelor in spatiile libere de siguranta, pe drumuri si in spatiile destinate circulatiei, a cailor
de acces la hidranti, vane, tablouri electrice.

8. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

8.1 Executia lucrarilor se va realiza în conformitate cu cerințele prezentului Caiet de sarcini si in concordant cu prevederile
normativelor si regulamentelor in vigoare.

8.2 Executantul lucrarilor va fi raspunzator pentru realizarea corecta a tuturor lucrarilor.

8.3 Executantul va trebui sa confirme ca toate materialele, echipamentele, aparatele, sculele si manopera necesara
executiei lucrarilor pot fi asigurate complet si in bune conditii, in termenele convenite si va fi responsabil pentru toate
sarcinile si obligatiile oficiale aumate fata de beneficiar privind transportul si modul de utilizare a tuturor materialelor,
echipamentelor, aparatelor, sculelor si manoperei necesare.

8.4 Toate materialele si echipamentele trebuie sa fie noi, de cea mai buna calitate sis a fie conforme cu standardele
romanesti in vigoare.

8.5 Executantul va realiza lucrarile cu ajutorul unor lucratori calificati, care trebuie sa duca lucrul la bun sfarsit, in conditii
de calitate.

8.6 Manipularea si transportul materialelor se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau zgarieturi.

8.7 Executantul va avea maxima grija sa nu deterioreze vreo instalatie, element de constructive, system, echipament etc
existente la fata locului. Orice deteriorare datorata neglijentei se repara imediat, pe cheltuiala “vinovatului”.

8.8 Executantul trebuie sa evacueze din zona de lucru orice resturi ori rebuturi care nu-I trebuiesc; de asemenea, trebuie sa
mentina toate caile de acces in stare curate si traficabila. La terminarea lucrului, locul va fi curatat, iar predarea lucrarii va fi
efectuata in stare de perfecta curatenie.



8.9 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni).

9. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

9.1 Respectarea prescriptiilor privind traseul, dimensiunile, amplasamentul si caracteristicile conductelor de apa rece si de
canalizare, a pieselor de legatura, a obiectelor sanitare si a armaturilor; paralelismul conductelor cu elementele de
constructive, respectarea distantelor dintre conducte si dintre conducte si suprafetele finite ale elementelor de
constructive; rigiditatea fixarii conductelor, a consolelor, a obiectelor sanitare si a accesoriilor, posibilitatea de golire a
instalatiei de apa rece; verificarea calitatii executiei urmarindu-se modul in care au fost realizate imbinarile conductelor,
verificarea respectarii pantelor de montaj a conductelor.

9.2 Verificarea instalatiilor interioare de apa rece se realizeaza prin incercarea de etanseitate la presiune si incercarea de
functionare. Celelalte conditii de verificare a instalatiilor vor fi conform prevederilor din Normativul pentru verificarea
calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente si din Normativul pentru proiectarea si executarea
instalatiilor sanitare.

9.3 Lucrările de reparatii si finisare a pereţilor/ tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul ambiant  de  cel
puţin  +5  grade  C  în  cazul  zugravelilor, regim de temperatură ce se va ţine tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel puţin 8 ore
după executarea lor. Înainte de începerea lucrărilor de reparatii şi zugraveli se va verifica dacă suprafeţele suport au
umiditatea de regim: 3% pentru suprafeţele tencuite şi 8% pentru cele gletuite.  Diferenţa de temperatură între aerul
înconjurător şi suprafaţa care se finisează nu trebuie să fie mai mare de -6 0 C, pentru evitarea condensării vaporilor.

9.4 Verificarea zugravelilor se va face prin examinarea  vizuală  a  suprafeţelor, urmărindu-se:  corelarea  cu  proiectul,
aspectul general (acelaşi ton de culoare pe întreaga suprafaţă, acelaşi aspect mat pe întreaga suprafaţă, fără pete,
desprinderi, cute, proeminenţe, scurgeri, băşici, aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din chituire sau şlefuire, etc).

9.5 La suprafetele placate cu gresie se face o verificare a planeitatii suprafetei cu un dreptar asezat pe diagonale executate,
indesindu-se atent placile in stratul de adeziv, prin batere usoara cu ciocanul peste dreptar, astfel incat suprafata de pe
spatele placilor sa patrunda in adeziv si sa asigure planeitatea suprafetei.

9.6 La placile de faianta se verifica racordarea acestora la tencuiala. Planeitatea suprafetei placate se verifica cu ajutorul
unui dreptar. Verticalitatea suprafetei placate se verifica in toate directiile cu bolobocul. De asemenea, se verifica
corespondenta rosturilor dintre placi. Verificarea racordarii rectilinii a suprafetelor placate se face prin examinare vizuala.

10. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

10.1  Oferta  tehnică  va conține  Graficul  de  execuție  a  întregii  lucrări,  grupat  pe  categorii  de lucrări.

10.2 Propunerea tehnică va fi strucurata conform Caietului de sarcini si va fi însoţită de un memoriu tehnic în care se va
descrie, în ordinea operaţiunilor executate, tehnologia şi metodele folosite pentru realizarea lucrării, care trebuie să fie cel
puţin la nivelul specificat de producătorii materialelor.

10.3 Totodată, în memoriul tehnic, se vor specifica materialele folosite cu menţionarea caracteristicilor tehnice ale acestora
şi alte detalii pe care ofertanţii le consideră semnificative.

10.4 Totodată facem menţiunea că devizele de lucrări trebuie separate pentru fiecare tip de lucrare în parte, iar valoarea
totală a lucrării va cuprinde un centralizator general, cu valoarea cumulată, inclusiv calculul cheltuielilor privind transportul
şi cheltuielile către stat, indirecte şi profit.

10.5 Ofertanţii vor include, în devizele ofertă şi următoarele elemente: sisteme de protejare pe perioada efectuarii
lucrarilor , transportul materialelor şi molozului (deşeuri).

10.6 Termenul pentru execuţia lucrărilor – maximum 30 zile calendaristice, iar în acest sens ofertanţii vor prezenta un grafic
de execuţie, cu menţionarea timpilor de execuţie.



11. CONȚINUTUL OFERTEI  FINANCIARE

11.1  Autoritatea  contractantă  solicită  ofertanţilor  completarea  următoarelor  formulare  (fără format impus) adaptate la
obiectivele descrise in Caietul de sarcini:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări (deviz de lucrari);

- Lista cantităților de lucrări pe categorii de lucrari;

11.2  Preţul  materialelor  care  intră  în  opera  din  cadrul  Listelor  cantităţilor  de  lucrări  va  fi corelat  cu  specificaţiile
tehnice  din  cadrul  propunerii tehnice  a  caietelor  de  sarcini  pe specialităţi, astfel încât fiecare ofertant va ţine seama la
alegerea preţului ca fiecare material să  corespundă  cerinţelor  de  calitate  descrise  în  cadrul  fişelor  tehnice  de  produs,
din  cadrul agrementelor tehnice.

11.3 Propunerea financiară va fi structurată separat, pentru fiecare lucrare în parte, precum şi cheltuielile indirecte şi
profitul.

11.4 Datele privind propunerea financiară ale ofertanţilor vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

12. PREZENTAREA OFERTEI

12.1  Limba de redactare a ofertei este limba română.

12.2  Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la data deschiderii.

13. RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR

13.1 Receptia, in faza finala a lucrarilor executate, se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor Normativului C 56, de
catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se accepta receptii partiale.

13.2 In termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, prestatorul are obligatia sa prezinte situatiile de lucrari.

13.3 Garantia pentru lucrarile executate este de 24 luni.

13.4 Mod de recepție: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini, se întocmește Procesul-
verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

14. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la recepţia lucrării, pe baza
următoarelor documente: factura în original emisă de executant însoțită de procesul-verbal de recepție la terminarea
lucrării.

15.  MODUL DE PREZENARE A OFERTEI

Oferta trebuie tiparită sau scrisă cu cerneală neradiabilă si semnată pe fiecare pagină de reprezentantul autorizat
al ofertantului. In cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate in acest sens, acestea trebuie sa fie semnate si
parafate conform prevederilor legale.

Propunerea tehnică, propunerea financiară si documentele de eligibilitate/calificare se vor introduce in plicuri
distincte, marcate corespunzator, inclusiv cu denumirea si adresa ofertantului.

Oferta astfel alcătuită va fi depusă la secretariatul Liceului Tehnologic “MIHAI VITEAZUL”, pe plicul exterior avand
inscrise urmatoarele:

Liceul Tehnologic “MIHAI VITEAZUL”



Cod poştal 450091, str. T. Vladimirescu, nr. 5, Zalău, jud. Sălaj

Pentru licitatia avand ca obiect „ LUCRARI DE REPARATII GRUP SANITAR – Corpul D “ la Liceul Tehnologic “MIHAI
VITEAZUL”.

16.  DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI: 25.08.2017, ora 14:00

17. POSIBILITATEA RETRAGERI SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai până la de 25.08.2017, ora 14:00, data limita
stabilita pentru depunerea ofertei.

18. DESCHIDEREA OFERTELOR : 28.08.2017, ora 14:00

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Liceului Tehnologic “MIHAI VITEAZUL”, str. T. Vladimirescu, nr. 5, Zalău,
jud. Sălaj.

19. OFERTE ÎNTÎRZIATE

Ofertele întârziate sunt cele care au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât
cele stabilite în anunţul de participare.

20. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Preţul cel mai scăzut

În situaţia în care ofertanţii au propunerea financiară identică, departajarea se face în funcţie de durata de
garanţie, durata cea mai mare de garanţie asigurând întâietate.

Justificarea duratei de garanţiei se va face de către ofertanţi prin prezentarea de documente autentice  eliberate
de producătorii/ distribuitorii de materiale, semnate şi ştampilate. Nu vor fi luate în considerare documentele copiate de
pe internet.

21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

21.1 Ajustarea  preţului contractului NU  se permite.

21.2. Garanţia de bună execuţie a contractului este de 5 % din valoarea fără TVA a lucrărilor executate, prin reţineri din
facturile decontate executantului.

21.3 Garanţia de bună execuţie va fi virată într-un cont de garanţie ce va fi deschis de către operatorul economic şi va fi
comunicat, în scris, autorităţii contractante, înainte de iniţierea semnării contractului.

Aprobat, Intocmit,

Director, Administrator financiar , Administerator patrimoniu

Prof. RUS  Gheorghina Dana Ec. MAGDAS Patricia Nicoleta HOSU Ioana



Anexa la Caietul de sarcini

Nr.
crt.

Denumire produs U.M.

Cantitatea Preţ
unitar

fără TVA

Valoarea
în RON

fără TVA

1. DESFACERE PLACAJE mp 60

2. EXECUTARE SANTURI PENTRU MONTAREA
CONDUCTELOR

3. DEZAFECTAREA INSTALATIEI SANITARE
EXISTENTE

4. REFACEREA INSTALATIEI SANITARE:
INLOCUIREA CONDUCTELOR SI A
SIFOANELOR,  EXECUTAREA LEGATURILOR
AFERENTE

5. MATAREA GOLURILOR SI SANTURILOR

6. ZIDARIE DIN BCA mc 2

7. EXECUTAT PARDOSELI DIN SAPA mp 20

8. MONTARE USI PVC ALB buc. 6

9. REPARAT PERETI SI TAVANE mp 60

10. ZUGRAVELI LAVABILE mp 60

11. PLACAT CU PLACI FAIANTA pereti  si  jgheab mp 40

12. PLACAT CU PLACI GRESIE mp 20

13. MONTAREA OBIECTELOR SANITARE: VAS
WC+REZERVOR+CAPAC (3 buc.), PISOAR (1
buc.), LAVOAR(2 buc.), BATERIE LAVOAR (2
buc.), SUPORT HARTIE (4 buc.)

TOTAL RON fără TVA

TOTAL RON CU TVA



OFERTANTUL

__________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către .................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ....... din .....................,
(ziua/luna/anul)

prin care suntem invitaţi să prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului
.....................................................................,

(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi ................................. vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)
1. Documentul .................................... privind garanţia  pentru

(tipul, seria/numărul, emitentul)
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea
şi prezentarea ofertei;

2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ...... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ...............                  Cu stimă,

Ofertant,
..........................

(semnătura autorizată şi ştampila)



OFERTANTUL
__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
___________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi

(denumirea/numele ofertantului)
cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să executăm ____________________________________
pentru suma de ______________________________lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată

(suma în litere si în cifre)
în valoare de ______________________ lei, reprezentând ______________________________euro,

(suma în litere si în cifre) (suma în litere si în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________euro,
(suma în litere si în cifre)

din care:

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai
curând posibil dupa primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
execuţie anexat în _________________________zile/luni calendaristice.

(perioada în litere si în cifre)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de

_________________________________ zile, respectiv până la data de ____________________
(durata în litere si în cifre) (ziua/luna/anul)

şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.

5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului si stampila)


