
Nr. 3277/03.11.2022

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu“ Neamţ Piatra-Neamţ, 
610005, B-dul Republicii, nr. 15A 

Tel. 0233-211524 Fax 0233-210379
E-mail: bib_gtk_neamt@yahoo.com

Anunţ intenţie - Solicitare ofertă de preţ pentru achiziţie directă

Persoana juridică achizitoare, Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, 
Bd.Republicii, nr.l5A, 610005, jud. Neamţ, C.I.F. 2613397, IBAN R022TREZ24A670302200200X 
deschis la Trezoreria Mun. Piatra Neamţ, telefon 0233/210.379, 0333/401.170, fax 0233/211.524, e-mail: 
bib gtk neamt@vahoo.coin. conta bib@vahoo.com. reprezentată prin Mihaela MEREUŢĂ în calitate de 
Manager, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/ 19 mai 2016 privind achiziţiile 
publice şi art. 43, alin.(3), lit.a) din H.G.395/2016 vă solicită ofertă de preţ în vederea atribuirii prin 
achiziţie directă a contractului pentru:

1) Lucrări execuţie reparaţii curente sediu Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu”Neamţ corp A şi corp 
B, Piatra Neamţ, cf.caiet sarcini ataşat:
- Lucrări de igienizare - zugrăvire la nivelul intradosului planşeului terasă peste casa scării corp A, 
care prezintă zone de tencuială desprinsă;
- Lucrări de igienizare - zugrăvire la nivelul windfangului corp B;
- Lucrări de instl.sanitare -  înlocuire armătură vas wc ceramic public-bărbaţi, nivel parter,corp A;
- înlocuire zonă vitrată uşă CT de la nivelul subsolului, corp B, cu foaie de tablă perforată, montare 
plase tablă şi rame metalice geamuri CT şi vopsire confecţie metalică;
- înlocuire baghete metalice scară principal interioară acces etaj 1 corp A;
- Lucrări Racord apă şi montaj aparat watercooler, la nivelul etajului 2, corp B.

2) Lucrări execuţie lucrări instalaţii termice şi lucrări de montare plase insecte Filiala „Vasile Conta”; 
Bd. Traian,Bl.A9, parter, Piatra Neamţ cf.caiet sarcini ataşat:
- Lucrări inst.termice - înlocuire robineţi tur şi retur pentru cinci calorifere, care prezintă pierderi 
de apă din instalaţie, care produce scăderea presiunii centralei termice;
- Lucrări confecţionare şi montare plase insecte cu balamale, la ochiuri mobile geamuri depozit şi 
sală lectură.

în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică mai sus menţionat, Biblioteca Judeţeană 
„G.T.Kirileanu” Neamţ, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preţ. 
Codul de clasificare CPV: 45453100-8 Lucrări de renovare

CPV: 45331100-7Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrala 
CPV: 45332400-7Lucrări de instalare de echipamente sanitare 
CPV: 45421150-0 Lucrări de instalare de tâmplarie nemetalica 
CPV: 45421160-3 Lucrări de fierărie (confecţii metalice)

Valoarea estimată: 24300.00 lei fără TVA; 
Sursa de finanţare: Buget Local;
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Achiziţia conform legii: Achiziţie directă art.7 alin.(5) din Legea 98/2016;
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut;
Termen de valabilitate a ofertei: 30 zile;
Garanţie de participare: nu este cazul;
Se va încheia contract execuţie lucrări.
Termen de execuţie: 30 de zile de la semnarea Contractului de execuţie.
Preţul este ferm şi va fi exprimat în lei, cu şi fără TVA.

Operatorii economici interesaţi de această achiziţie sunt rugaţi să depună ofertele de preţ la secretariatul 
Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu Neamţ, pană in data de 09.11.2022, ora 12.00 în plic închis sau în 
format electronic la adresele de e-mail: bib gtk neamt@yahoo.com.,conta bib@vahoo.com: propunerea 
financiară va fi postată în catalogul electronic disponibil la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro. în cel 
mult l(una) zi lucrătoare de la data primirii comunicării privind rezultatul procedurii/evaluarea ofertelor. 
Condiţii de participare:
1) Capacitatea de exercitare a activitătii profesionale (cf. art.173 din Legea 98/2016)
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte informaţii reale/actuale 
la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN 
din Certificatul constatator emis de ORC. Operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta, pentru 
conformitate, la solicitarea autoritătii contractante, Certificatul constatator în original sau copie legalizată.
2) Experienţa similară (cf. art.179 lit.a) din Legea 98/2016)

• Lista principalelor lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei achiziţii, efectuate în cursul 
unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi beneficiarilor 
publici sau privaţi.

Prezentarea ofertei:
Oferta trebuie să respecte următoarele cerinţe:
- Propunerea financiară să se încadreze în valoarea achiziţiei;
- Propunerea tehnico-financiară va fi întocmită în concordanţă cu cerinţele documentaţiei ataşate: caiet de 

sarcini şi antemăsurători.
1) Anexa 1 - Formular F3cp -  Listele cu cantităţile de lucrări per categorii de lucrări;
2) Anexa 2 - Formular de ofertă: Propunere tehnico-financiară;
3) Grafic de execuţie lucrări.

în cazul în care vor fi mai multe oferte cu preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita în scris 
reofertarea, în vederea departajării ofertelor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, persoană de contact, Liliana Zodieru, ing. Ioana- 
Laura Nicolae, telefon 0233/210.379 int.113.

Achiziţii Publice 
Liliana ZODIERU

mailto:bib@vahoo.com
https://sicap-prod.e-licitatie.ro
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CAIET DE SARCINI
LUCRĂRI DE REPARA ŢII CURENTE ŞI IGIENIZARE 

CORP A şi Corp B 
Biblioteca Judeţeană „ G. T.Kirileanu ” Neamţ, sediul central

Bdul.Republicii, nr,15A
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1. DATE GENERALE
Denumirea achiziţiei: L UCRARI DE REPARA TII CURENTE SI IGIENIZARE, INSTALA ŢII

SANITARE -  CORP A si CORP Bt
Biblioteca Judeţeană „ G. T.Kirileanu ” Neamţ
Cod CPV: 45453100-8 Lucrări de renovare

45332400-7 Lucrări de instalare de echipamente sanitare 
45421 160-3 Lucrări de fierărie (confecţii metalice)

l ipul achiziţiei : execuţie lucrări de construcţii şi instalaţii electrice şi sanitare
Valoare estimata: 18.300,OOlei(fărăTVA)
Sursa de finanţare:Buget local 
Modalitatea de atribuire: achiziţie directă.

2. OBIECTUL ACHIZTŢIEI
2.1 Obiectivul prezentei investiţii îl constituie execuţia următoarelor lucrări în cadrul 
Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, B-dul.Republicii, nr,15A, Piatra Neamţ, judeţul 
Neamţ:
LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
- Deoarece la casa scării corp A, a avut loc deteriorarea tencuielii la intrados planşeu terasă, peste 
casa scării, se impune îndepărtarea tuturor zonelor de tencuială potenţial deteriorate, respective 
realizarea ulterior a unui tavan fals pe schelet aluminiu din plăci gips carton, ce se va finisa prin 
montare bandă la rosturi plăci gips carton, se va gletui şi se va zugrăvi cu var alb -  două mâini, pe
o suprafaţă de 14,04ml.
- Montare baghete metalice protecţie trepte scară circular acces etaj, corp A -  2bucăţi a câte
l,90ml.
LUCRĂRI DE INSTALAŢII SANITARE
- Sunt necesare lucrări de remediere instalaţii sanitare în cadrul corpului A de clădire, la nivelul 
parterului -  grup sanitar bărbaţi -  public, unde rezervorul vasului wc ceramic, învechit, este 
nefuncţional -  prezentând armătura rezervor defectă, respectiv pisoarul din aceeaşi locaţie, 
trebuie verficat -  prezentând semne de înfundare / colmatare.

CORP B SEDIU CENTRAL B-dul.Republicii. nr.l5A  
LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
-La nivelul subsolului corp B este necesară înlocuirea zonei de sticlă a uşii centralei termice cu 
foaie tablă , perforată, precum şi confecţionarea şi montarea de astfel de plasă tablă şi rame din 
ţeavă rectangulară la ferestrele centralei termice.Se va realiza ulterior vopsirea confecţiei metalice 
de le nivelul gemurilor centralei, precum şi a celor două uşi succesive , de acces în centrală.
-Se vor executa lucrări de igienizare a spaţiului de windfang, creat prin închiderea cu tâmplărie tip 
termopan a intrării secundare corp B , prin manopere de aplicare glet, cu remedieri locale a zonelor 
ce prezintă defecte la nivelul tencuielii şi utilizarea de colţare de bordare a tâm plăriei; ulterior se va 
realiza zugrăvirea tavanului şi a pereţilor cu var lavabil alb, două straturi.
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2.2 Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice şi de calitate pentru execuţia 
următoarelor lucrări:
- LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII - REPARAŢII CURENTE ŞI IGIENIZARE LA INTRADOS 
TAVAN CASA SCĂRII ŞI TAVAN corp A ŞI PEREŢI WINDFANG INTRARE SECUNDARĂ 
corp B.
-LUCRĂRI DE INSTALAŢII SANITARE parter corp A.
2.3 Persoana de contact: Inginer (Administrator patrimoniu) NICOLAE Ioana-Laura tel 
0745540973.

3. DOMENIUL DE APLICARE
3.1.1 îevedeiile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuţie ale lucrărilor.
3.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.
3.3. Pievedeiile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligaţiile exectantului de a respecta
legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor 
de reabilitare.

3.4. Condiţiile tehnice şi de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza 
pi esci ipţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia specifică în vigoare.

4. INFORMAŢII LOCAŢIE

4.1 Amplasamentul investiţiei se află în municipiul Piatra Neamţ, B-dul.Republicii, nr.l5A,judeţul 
Neamţ - Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ.
4.2 Construcţia asupra căreia se intervine este identificată ca şi CorpA şi Corp B - Biblioteca 
Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ -  sediu central.

5. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII, INSTALAŢII SANITARE - CORP A şi CORP B -
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ.
5.1 Generalităţi

Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia lucrărilor de construcţii, 
instalaţii sanitare şi electrice.Lista de lucrări este urmatoarea:
CASA SCĂRII CORP A şi B,sediu central B.J.G.T.K.NT. -  INTRADOS PLANSEU TERASĂ SI 
SUBSOL CORP B

- Montare folie protecţie pardoseli 23 21 mp
Schelă la pereţi şi tavane yy qq ^
Desfacere tencuieli intrados tavan peste casa scării 14 04 mp
Tavan gips carton pe schelet aluminiu, peste casa scării 14,04 mp
Aplicare glet de ipsos tavan gips carto 14 04 mp
Aplicare chit peste bandă rosturi plăci gips carton tavan 45,00 ml

- Zugrăveli cu var lavabil alb n ™ ̂ £ o, i u mp
Demontare foaie geam/confecţiţonare şi montare foaie tablă uşă C.T. 1,00 mp

- Confecţionare plasă perforate şi rame geamuri CT 1 68 mp
Se va executa vopsitorie a confecţiei metalice, rame geamuri si 2usi CT 23 72 mp

- Transport pe vertical ' „

- Transport moloz la depozitul ecologic 0 90 tone
Transport materiale prin purtare directă 3 10 tone
1 ransport rutier al materialelor y 50 ţone
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WINDFANG CORP B,sediu central B.J.G.T.K.NT.
- Se va monta folie de protecţie pardoseală şi tâmplărie 10,00 mp

Reparaţii glafuri uşi şi ferestre 45,20 mp
- Desfacere tencuieli cu crăpături 11,00 mp
- Aplicare glet de ipsos la pereţi şi tavane 20,00 mp
- Colţare de mascare la glafuri 28,80 ml
- Transport moloz la depozitul ecologic 1,10 tone
- Transport materiale prin purtare directă 5,90 tone
- Transport rutier al materialelor 2,90 tone

PARTER CORP A,sediu central B.J.G.T.K.NT. - PARTER
înlocuit sistem rezervor vas wc ceramic grup sanitar bărbaţi 
Revizuire pisoar grup sanitar bărbaţi 
Montare baghete metalice protecţie trepte scară circulară 

PARTER CORP B,sediu central B.J.G.T.K.NT. -  ETAJ 2 
Montare watercooler

- Montarea ţeavă PPR Q20 
Montare cot, teu, mufe PPR 
Fixare ţeavă PPR perete 
Străpungeri pereţi 
Montat Robinet Vi
Transport materiale prin purtare directă 
Transport rutier al materialelor

5.2. Standarde şi normative de referinţă
La execuţia, recepţia precum si in exploatarea lucrărilor care fac obiectul prezentului 

caiet de sarcini, se vor respecta cu stricteţe toate instrucţiunile indicate de furnizor, si de 
asemenea:

C3-76 Normativ pentru execuţia lucrărilor de reparaţii şi zugrăveli.
Legea nr.l0/1995-Legea privind calitatea în construcţii 

LUCRĂRI DE ZUGRĂVIRE
5.3 Materiale

Materialele utilizate la executarea reparaţiilor şi zugrăvelilor vor avea caracteristicile tehnice 
conform standardelor şi normelor admise în România.
5.4 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 gr. C.

1 bucată 
1 bucată 
3,80 ml

1 bucată 
2,50ml 
6 bucăţi 
14 bucăţi 
6 bucăţi
2 bucăţi 
0,60 tone
3 curse

4



5.5 Pregătirea suprafeţelor
A.LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 
Suprafeţe tencuite:

în vederea finisării cu vopsitorii suprafeţele trebuie drişcuite cât mai fin, urmele de drişcă să 
fie puţin vizibile; toate eventualele reparaţii să fie executate cu grijă, terminate şi uscate.
Suprafeţe gletuite:

-suprafeţele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane şi netede, fără 
desprinderi şi fisuri;

-toate fisurile şi neregularităţile se chituiesc sau se şpăcluiesc cu pastă din aceeaşi 
compoziţie cu a gletului;

- după uscare, suprafeţele reparate se şlefuiesc cu hârtia de şlefuit (pereţii de sus în jos).
5.6 Condiţii de execuţie

Reparaţiile şi zugrăvelile se vor executa în conformitate cu lista cu cantităţi de lucrări şi 
prevederile prezentului Caiet de sarcini.Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor executa la 
temperatura aerului, în mediul ambiant de cel puţin +5 grade C în cazul zugrăvelilor, regim de 
temperatură ce se va ţine tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel puţin 8 ore după executarea lor. 
înainte de începerea lucrărilor de reparaţii şi zugrăveli 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.
5.7 Condiţii de calitate şi verificarea lucrărilor
Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către executant:
-îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport;
-calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne de 
fabricaţie;
-recepţia lucrărilor de reparaţii şi zugrăveli se va face după uscarea perfectă a acestora;
-eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiţii de calitate 
vor fi refăcute sau remediate.

Verificarea zugrăvelilor si vopsitoriilor se va face prin:
examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: corelarea cu Caietul de sarcini, aspectul 

general (acelaşi ton de culoare pe întreaga suprafaţă, acelaşi aspect mat pe întreaga suprafaţă, fără 
pete, despiinderi, cute, pioeminenţe, scurgeri, băşici, aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din 
chituire sau şlefuire, etc).
- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafeţelor manuale de zugrăvit si vopsit (curăţirea, 
şlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai 
dosite, vopseaua până la stratul suport.

6. CERINŢE PRIVIND EXECUŢIA LUCRĂRILOR
6.1 Măsuri generale
6.1.1 Executantul va numi un responsabil cu calitatea execuţiei lucrărilor.
6.1.2 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice şi 
standardele în vigoare.
6.1.3 Executantul poate face propuneri de modificări faţă de soluţiile propuse prin Caietul de sarcini, 
care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.
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6.1.4 Produsele folosite în execuţie vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare referitor la stabilirea 
condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii si vor avea certificat de 
calitate şi agrement tehnic.
6.1.5 Pentiu preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuţiei se vor respecta: prevederile din 
normele de protecţia şi medicina muncii şi PSI în vigoare (PI 18-99 Normativ de siguranţă la foc a 
construcţiilor; C300-94 Nomativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor 
de construcţii; Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în constructii, Normele generale de 
protecţia muncii, Noime de protecţia muncii specifice - zidării, montaj prefabricate, 
finisaje, cofiaje etc, Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii în construcţii aprobat 
de MLPAT etc).
6.1.6 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuţiei, se va solicita acordul 
beneficiarului.
6.1.7 Executantul are obligaţia să pună la dipoziţia beneficiarului datele furnizate de 
producător referitor la modalitatea de curăţare si întreţinere a finisajelor.
6.1.8 Executantul va verifica pe propria răspundere situaţia reală din teren (cote, dimensiuni) şi va 
semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanţă cu Caietul de sarcini.

6.2 Materiale
1 oate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost 
livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare, să fie 
agrementate tehnic.

7 MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI IMPACT DE MEDIU
7.1 Pe toată duiata îealizarii lucrării executantul trebuie să respecte obligaţiile generale ce îi revin în 
conformitate cu prevederile din legislaţia naţională privind tehnica securităţii muncii.
7.2 Lucrările de construcţie trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu 
experienţă care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.
7.3 Pe toată durata îealizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele 
de mediu în ceea ce priveşte: praful şi zgomotul pe durata activităţilor de construcţii, manipularea 
materialelor de construcţii.

8. EXECUŢIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI
8.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu Gmflcul de execuţie si cu cerinţele 
prezentului Caiet de sarcini.

9. PREZENTAREA OFERTEI
9.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.
9.2. Perioada de depunere a ofertei este de 4 zile lucrătoare de la data anunţului pe SICAP.

10. CONŢINUTUL OFERTEI TEHNICE
10.1. Oferta tehnică va conţine Graficul de execuţie a întregii lucrări, grupat pe categorii de 
lucrări.

10 . 2 . Piopunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini.
10.3. Termenul pentru execuţia lucrărilor -  maximum 30 zile calendaristice, iar în acest sens
ofertanţii vor prezenta un grafic de execuţie, cu menţionarea timpilor de execuţie pentru fiecare 
locaţie.



10.4.Oferta trebuie să cuprindă un centralizator general, cu valoarea cumulată, inclusiv calculul 
cheltuielilor privind transportul şi cheltuielile către stat, indirecte şi profit.
10.5 Ofertanţii vor include in devizele oferta si urmatoarele elemente: sisteme de protejare pe 
perioada efectuării lucrărilor, transportul materialelor si molozului şi a rafturilor dezafectate la sediul 
principal.

11. CONŢINUTUL OFERTEI FINANCIARE
11.1 Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor completarea următoarelor formulare (fară 
format impus) adaptate la obiectivele descrise in Caietul de sarcini:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;
- Lista cantităţilor de lucrări, pe categorii de lucrări;
- Grafic de execuţie.

1 1.2 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 cadrai 
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. PERIOADA DE EXECUŢIE - Termenul de execuţie şi predare a lucrării: 30 de zile 
calendaristice de la semnarea Contractului de execuţie.

13. RECEPŢIA SI GARANŢIA LUCRĂRILOR
13.1 Reccptia, in faza finala a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor 
Normativului C 56, de către beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se 
accepta recepţii parţiale.
13.2 In termen de 3 zile de la terminarea lucrărilor, prestatorul are obligaţia sa prezinte situatiile de 
lucrări.
13.3 Garanţia pentru lucrările executate este de 24 luni pentru lucrările de construcţii şi 36 luni pentru 
lucrările de instalaţii..

14. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii electronice în sistemul RO e-factura 

recepţionate, în termen de 10 zile de la recepţia lucrării, pe baza următoarelor documente: factura 
electronică recepţionată în sistemul RO e-factura, emisă de executant, însoţită de situaţie de plată şi 
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrării.

15. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Oferta trebuie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă si semnată 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.

Piopunei ea tehnică si pi opunerea financiară, insotite de Formularul de oferta se vor introduce 
in plic închis.
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Oferta împreună cu condiţiile de participare / calificare, astfel , va fi depusă la secretariatul 
Bibliotecii Judeţene „G.T. KIR1LEANU” NEAMŢ, însoţită de Scrisoarea de înaintare.

16. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI: 09.11.2022, ora 12:00 a.m.

17. POSIBILITATEA RETRAGERI I SAU MODIFICĂRII OFERTEI
Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai până la data de 

09.11.2022, ora 11:59 a.m .,data limita stabilita pentru depunerea ofertei.

18. DESCHIDEREA OFERTELOR : 10.11.2022, începând cu ora 12:00 a.m.
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ.

19. OFERTE ÎNTÂRZIATE
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.
In situaţia în care ofertanţii au propunerea financiară identică, departajarea se face prin 

reofertare în termen de 24 ore de la închiderea / Semnarea procesului verbal preliminar de evaluare 
al ofertei tehnico -  economice.

21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
21.1 Ajustarea preţului contractului - NU se permite.

ÎNTOCMIT Inginer,

NICOLAE IOANA-LAURA



BeneficianBIBLIOTECA JUDETEANA GT KIRILEANU PIATRA NEAMŢ 
Investitia:REPARAŢII CURENTE CASA SCĂRII 
Locatia:SEDIUL CENTRAL, Bdul.REPUBLICII, nr,15A

LISTĂ DE CANTITĂŢI 
CONSTRUCTII

NR Simbol Transp
CRI_______________ Denumire articol_________________UM Cant. PU Material Manopera Utilaj______Total
1 RPCE29XA

FOLIE PROTECTIE PARDOSELI SI
MP 23.21

2 CB47XA
SCHELA LA PEREŢI SI TAVANE

MP 77.00
3 RPCT11XA

DESFACERE TENCUIELI TAVAN
MP 14.04

4 ANPRET
TAVAN DIN GIPS-CARTON

MP 14.04
5 RPCJ27XXA

GLET DE IPSOS LA PEREŢI SI TAVANE
MP 14.04

6 RPCR14XA
ZUGRĂVELI CU VAR LAVABIL 
(TAVAN - 2 MÎINI) MP 28.00

7 TRA07B02V
TRANSPORT PE VERTICALA

T 0.95
8 RPCJ35XA

CHITUIRE ROST PLACA SI APLICARE 
BANDA ROST PLACI GIPS CARTON ML 45.00

9 RPCT33XA
DEMONTAT STICLA USA METALICA

MP 1.00
10 RPCP06A1

MONTAT TABLA NEAGRA Q 0,6 
USA CENTRALA MP 1.00

11 RPCR30XA
VOPSITORII TAMPLARIE METALICA 
(2 USI SI 8 FERESTRE) MP 23.72

12 RPCP66XA
CONFECŢIONAT SI MONTAT RAME DIN 
ŢEAVA RECTANG.20X20 SI PLASA PERF. MP 1.68

13 TRA01A32P
TRANSPORT MOLOZ LA DEPOZITUL 
ECOLOGIC T 0.90

14 TRA01A30P
TRANSPORT MATERIALE PRIN 
PURTARE DIRECTA T 3.10

15 TRA01A08
TRANSPORTUL RUTIER 
AL MATERIALELOR T 1.50



Beneficiar:BIBLIOTECA JUDETEANA GT KIRILEANU PIATRA NEAMŢ 
Investitia:REPARAŢII CURENTE INTRARE SECUNDARA CORP B 
Locatia:SEDIUL CENTRAL, Bdul.REPUBLICII, nr,15A

LISTĂ DE CANTITĂŢI 
CONSTRUCTII

NR
CRI

Simbol ~Transp
Denumire articol UM Cant. PU Material Mannnera Utilai Tnt»!

1 RPCE29XA
FOLIE PROTECTIE PARDOSELI SI 
TAMPLARIE MP 10.00

2 RPCJ08XA
REPARAŢII GLAFURI USI SI FERESTRE

MP 45.20
3 RPCT11XA

DESFACERE TENCUIELI
MP 11.00

4 RPCJ27XXA
GLET DE IPSOS LA PEREŢI SI TAVANE

MP 20.00
5 RPCRI4XA

ZUGRĂVELI CU VAR LAVABIL
MP 20.00

6 RPCP14XA
COLTARE LA GLAFURI (mascare) 
INTERIOR ML 28.80

'/ TRA01A32P
TRANSPORT MOLOZ LA DEPOZITUL 
ECOLOGIC T 1.10

8 TRA01A30P
TRANSPORT MATERIALE PRIN 
PURTARE DIRECTA T 5.90

9 TRA01A08
TRANSPORTUL RUTIER 
AL MATERIALELOR T 2.90



BenefîcianBIBLIOTECA JUDETEANA GT KIRILEANU NEAMŢ 
Investitia:REPARAŢII CURENTE INSTALATII SANITARE 
Locatia:SEDIUL CENTRAL, Bdul.REPUBLICII, nr,15A

LISTĂ DE CANTITĂŢI 
INSTALATII SANITARE

NR
CRT

Simbol Transp
Denumire articol UM Cant. PU Material Manopera Utilaj Total

1 RPSC07XA
ÎNLOCUIT SISTEM REZERVOR 
WC CERAMIC BUC I

2 RPSC05XA 
REVIZUIT PISOAR

BUC 1
3 RPCP13XA

REMONTAT BAGHETE METALICE 
PROTECTIE TREPTE ML 3.8

4 RPCT29XA
STRĂPUNGERI IN PERETE

BUC 6
5 NL

MONTAT WATERCOOLER 
(mat. benef.) BUC 1

6 RPIC09XA 
MONTAT PPR Q 20

ML 2.50
7 RPIC28XA

MONTAT COT,TEU,MUFE PPR
BUC 6

8 RPID07XA
MONTAT ROBINET 1/2

BUC 2
9 RPCT29XA

FIXARE ŢEAVA PPR PERETE
BUC 14.00

10 TRA01A30P
TRANSPORT MATERIALE PRIN 
PURTARE DIRECTA T 0.6

11 TRA01A08
TRANSPORTUL RUTIER 
AL MATERIALELOR CURSE 3



BIBLIOTECA jud eţean ă  
■G.T. KIRILEANU” NEAM]

<_3 . U . f t o h j

CAIET DE SARCINI 
LUCRĂRI DE REPARA ŢII CURENTE 

FILIALA VASILE CONTA ” a Bibliotecii Judeţene,, G. T.Kirileanu ” Neamţ
Bdul TRAIAN, nr.29, bloc A9, parter, Piatra Neamţ
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1. DATE GENERALE
Denumirea achiziţiei: LUCRĂRI DE REPARA TI1 CURENTE- FILIALA “Vasile Conta” a Bibliotecii 

Judeţene „ G. T.Kirileanu ” Neamţ 
Cod CPV: 45331100-7 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală

45421160-3 Lucrări de fierărie (confecţii metalice)
Tipul achiziţiei : execuţie lucrări instalaţii termice, confecţionare şi montare plase

structură aluminiu geamuri 
Valoare estimata: 6.000,00 lei(fărăTVA)
Sursa de finanţare: buget local
Modalitatea de atribuire: achiziţie directă.

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI
2.1 Obiectivul caietului de sarcini îl constituie execuţia următoarelor lucrări în cadrul Filialei “Vasile 
Conta”M ăruţei, a Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, filială situată pe B-dul Traian,parter, 
bloc A9, nr.29, cod poştal 610137, 
pe categorii de lucrări :
/■ INSTALATII TERMICE

Filiala “ Vasile Conta ” a Bibliotecii Judeţene G.T.Kirileanu Neamţ Mărăţei este prevăzută cu 
centrală proprie, murală, pe combustibil gazos, respectiv instalaţie aparentă tip Henco şi calorifere.

în urma sesizării pierderilor considerabile de apă din instalaţie , în timpul funcţionării centralei 
termice, se impune înlocuirea robineţilor tur/retur ai celor cinci(5) calorifere, identificate ca având 
piobleme, precum şi local,a porţiunilor de ţeavă Henco îmbătrânită.

2. CONFECŢII METALICE
Se vor prevedea plase cu balamale, confecţie PVC maro, la ochiurile mobile a două geamuri 

existente -  tâmplărie PVC cu geam termopan.
Lucrările sunt detaliate în cadrul Listei de cantităţi anexate.

Se va respecta de către constructor orarul de linişte al locatarilor blocului A9, conform legii nr. 61/1991 
Art.2 -  Constitue contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte , dacă nu sunt comise în 

astfel decondiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: ...26) tulburarea liniştii 
locatarilor între orele 22.00 -8.00 şi 13.00-14.00, de către orice persoană prin producerea de zgomote, 
larma sau prin folosirea oricărui aparat, obiect sau instrument muzical la intensitate mare în localurile 
sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare loc din imobile cu 
destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora ”.

Este invitat ofertantul să facă o vizită la faţa locului înainte de a-şi înainta oferta.
Orice posibilă neconcordanţă între situaţia de la locaţie şi Caietul de Sarcini, identificată după 

semnarea contractului e tardivă.
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Exista posibilitatea de prelungire a termenului de execuţie, funcţie de situatii neprevăzute 
apărute pe parcursul desfăşurării lucrărilor.

2.3 Persoana de contact: Inginer (Administrator patrimoniu) NICOLAE Ioana-Laura, tel. 0745540973.

3. DOMENIUL DE APLICARE
3.1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuţie ale lucrărilor.
3.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.
3.3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligaţiile exectantului de a respecta legislaţia 
normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reabilitare. ’

. ■ ondiţule tehnice şi de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza 
prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia specifică în vigoare.
4. INFORMAŢII LOCAŢIE

4 I Amplasamentul nnde se vor realiza lucrările de igienizare şi reparaţie se află în municipiul Piatra
Neamţ, B-dul. Tratan, nr.29judeţul Neamţ- Filiala “Vasile Conta” Mărăţei a Bibliotecii judeţene O T  
Kirileanu Neamţ. ”

4.2 Construcţia asupra căreia se intervine se află la parterul blocului A9, cod postai 610137.
5. LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE INSTALAŢIE TERMICĂ - FILIALA “VASILE 
CONTA” MARAŢEI - Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ.
Lista de lucrări este urmatoarea:

- Golire instalaţie termică ... , .  155,00ml
- Demontare robineţi tur/retur 5 calorifere lObuc
- Montare robineţi tur /  retur 5 calorifere

î  , ~ rr lObuc- înlocuire ţeava H enco020  ,
1\* , J rr 10,00ml- Montare mufe HencoOl6

, lObuc- Montare mplu 16-1/2
i,  , . , . . lObuc
L mp/ere instalaţie şi verificare prin probe de presiune 755 QQmi
Transport material prin purtare directă n n ir,, , 0,90tone

- Iransport rutier a! materialelor
LUCRĂRI DE CONFECŢII METALICE

Confecţionare şi montare plase aluminiu (Al) geam eontva insectelor, maro,eu balamale 
0,80 mp

5.1 Generalităţi

Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru:
1. execuţia reparaţiilor instalaţiei termice la 5 calorifere cu robineţi defecti tur/retur
2 confecţionarea şi montarea plaselor de insecte de culoare maro (Al), la două ochiuri mobile de geam

opan cu tamplarţe PVC, geamuri situate în depozit - 0,35 x 0,55m -ochi mobil şi în sala de lectura
- i , IU x U,55m -  ochi mobil .
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5.2. Standarde şi normative de referinţăj
Legea ni\10/1995-Legea privind calitatea în construcţii

S t a n d a r d e  d e  r e f e r i n ţ ă

1' c î t o  Instalaţii de încălzire. Calculul necesarului de căldură. Prescripţii de calcul.

4. SI AS 1907/2-79 Instalaţii de încălzire. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Dimenskmm'ea radiatoarelor din

2. STAS 1907/2-80 Instalaţii de încălzire. Calculul necesarului de căldură. Temperaturi interioare de calcul. 
.3. STAS 1797/1-79 Instalaţii de încălzire. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Prescripţii generale.

fontă.

5. STAS 1907/3-79 Instalaţii de încălzire. Dimensionarea coipurilor de încălzire. Dimensionarea ţevilor de încălzire
din ţevi netede.

6. STAS 7109-73 Termotehnica construcţiilor. Terminologie, simboluri, unităţi de masă.
/. S TAS 6472/1-73 Fizica construcţiilor. Higrotermică. Simboluri si unităţi de măsură.
8. STAS 6472/2-73 Fizica construcţiilor. Higrotermică. Parametri climatici exteriori.

, n  STAS 6472/3~80 Tei'motehnică. Calculul rezistenţei la transfer termic şi la stabilitate termică.
SI AS 6472/4-73 Termotehnică. Comportarea elementelor de constructie la difuzia vaporilor de apa

1. S 1 AS 6472/5-73 Termotehnica. Principii de calcul şi alcătuire pentru acoperişuri ventilate.
2 . S TAS 6472/6-74 Proiectarea higrotermică a elementelor de construcţii.

î l '  m  e ™ 75 Term ° tehnică' Permeabilitatea la aer a elementelor şi materialelor de construcţii.
. STAS 647-/8-75 Higrotermică. Dimensionarea termoeconomică a elementelor de construcţii Principii de 

proiectare. F

15. STAS 7771/1-74 Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Determinarea rezistenţei la foc a elementelor de
construcţie.

16. STAS 7771/2-75 Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Determinarea rezistenţei la foc a uşilor.

î s '  qta  c e l e ! / 2 ' 74 MaSUn de S18urantă contra incendiilor. Determinarea rezistentei la foc a ferestrelor.
!q  8558/-70 Materiale de construcţii. Determinarea puterii calorice.

• STAS 10128-75 Piotecţia contra coroziunii a construcţiilor supraterane de oţel. Clasificarea mediilor
corosive.

20. STAS 10166/1-76 Pregătirea mecanică a suprafeţelor.
2 1. STAS 10549/-76 Protecţia utilajelor metalice contra corosiunii.

N o r m j l .Ntor m a i i v e __ş i in s t r u c ţ i u n i  T e h n ic f . R e p u b l ic a n e

Nn,-mp nrn, ■ • • ’ ? • V  " u -,P 118/2-2013 Normative de siguranţă la foc/ securitate la foc a construcţiilor ID 22-90
Noime piovizorn pnvmd stabilirea gradului de rezistenţă la foc şi de pericol de incendiu a c o n s t r u c ţ i  i b ^ a l a ţ L r

'  tepublicana de protecţie a muncii elaborate de Ministeral Muncii si de Ministerul Sănătăţii
- Norme de protectie a muncii în Unităţile M.T.Tc.-1982. f

N ' 3"95 " Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală 1-5-2011 -
Noi mativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilaţie.

J ~ 5i2' 98 '  Norm ativ pentru exploatarea instalaţiilor de ventilaţie
5.3 Materiale

Materialele utilizate la executarea reparaţiilor vor avea caracteristicile tehnice conform 
standardelor şi normelor admise în România.
5.4 Liviarea, 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 ş, produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul
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punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi 
prin normativele în vigoare.

5.5 Condiţii de execuţie
C o n d i ţ i i  d e  m o n t a r e  a  c o n d u c t e l o r  -

Conductele se vor monta cu pantă, asigurând atât aerisirea cât şi golirea instalaţiei. Panta 
minimă de montare este de 2°/00, cea normală fiind de 3 °/00. Distanţa normată între conductele 
neizolate termic este de 30mm, aceasta putând fi redusă până la 20mm. Distanţa normată între 
conductele neizolate termic şi elementele de construcţie combustibile este de 30mm, aceasta putând fi 
redusă până la 15mm în cazul elementelor de construcţie necombustibile.

- Î m b i n a r e a , e t a n ş a r e a , f a s o n a r e a  ş i  m o n t a r e a  c o n d u c t e l o r  -

îmbinarea prin fitinguri cu filet este obligatorie pentru conducte cu diametrul de % - Zi sau 
în instalaţiile interioare cu apă caldă cu circulaţie prin gravitaţie;

- Pentru conducte cu diametrul până la 3/4” inclusiv la instalaţiile cu circulaţie 
forţată; Se admite înlocuirea fitingurilor cu îmbinări sudate în următoarele situaţii:

ţevi cu diametrul de %” în cazul prefabricării în ateliere;
- ţevi de orice diametru în cazul în care îmbinările nu se executa cap la cap, ci prin mufe de 

sudura;
Filetul executat pe teavă va corespunde prevederilor STAS 402-6 şi trebuie să permită 

însurubare.a pieselor cu mâna la cel puţin !/2-3/4 din lungimea filetului piesei. Etanşarea filetelor se va 
executa cu bandă de teflon specială sau cu fir de teflon pentru filete. Schimbările de direcţie a traseelor 
de conducte se vor executa prin intermediul coturilor sau T-urilor din cupru sudate (lipite) cu cositor pe 
traseul instalatiei de utilizare, respectiv a coturilor sau T-urilor din otel sudate la conducte.

La racordarea ţevilor cu diametre diferite se va asigura:
continuitatea generatoarei superioare a conductelor aşezate pe orizontala; 
coaxialitatea conductelor verticale.

La schimbările de direcţie ale fascicolelor de conducte cu acelaşi traseu, curbele se vor executa: 
cu aceeaşi raza de curbură (corespunzătoare diametrului cel mai mare)în cazul în care schimbarea de 
direcţie se face în plan perpendicular pe planul în care se găseşte fascicolul de ţevi

Ţevile cu sudură longitudinală se vor poza cu sudura către elementele de constructie. Elementele 
auxiliare necesare montării conductelor (susţinerile) se vo confecţiona din profile subţiri formate la rece.

MONTAREA ARMĂTURII,OR
Toate armăturile se vor monta în poziţia “închis”.

5.6 Condiţii de calitate şi verificarea lucrărilor

A. - P r o b a  l a  r e c e  -

Constă în umplerea cu apă a instalaţiei. Se verifică etanşeitatea instalaţiei la presiune, la rece. 
Proba generală la rece a instalaţiei este obligatorie şi în cazul efectuării probelor parţiale.

Observaţii:
presiunea de probă va fi in funcţie de presiunea maximă de regim, după cum urmează: 
la conducte montate aparent şi cele mascate, presiunea de probă va fi cu 50% mai mare 
decât cea de regim dar nu mai mică de 5 bar;
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" nno/ . la mstalaîn montate mascat, în construcţii cu finisaje deosebite, presiunea de probă va fi cu 
0 mai mare decât presiunea de regim, dar nu mai mica de 5 bar.

Verificarea instalaţiei la rece poate fi făcută imediat după umplere şi punere sub presiune prin 
controlul etanşeităţii îmbinărilor. p F

in tervalf^T o  minute811111” ^  ^  ^  °U man°metml înregistrator sau manometrul indicator prin citiri la 
Clasa de precizie a manometrelor va fi de 1,6.
Rezultatele probei la rece vor fi considerate corespunzătoare dacă manometrul nu a indicat 

variaţii de presiune ăi dacă în instalaţie nu se regăsesc fisuri sau pierderi de apă.
Deficienţele constatate se vor remedia, reluându-se proba la rece.
Instalaţia va fi golită în mod obligatoriu după efectuarea probei la rece

B . - P r o b a  l a  c a i  d  -

„opn, , A‘e 03 SC° P venhcarea etanşeităţii, a modului de comportare la dilataţie-contractare şi a circulaţiei 
agentului tei mic la parametru maximi de funcţionare.

această proba ^  SUPUn6 1& ^  ^  ^  instalaţiiIe supuse la Proba Ia rece şi care au trecut de

rn npi U  etectuarea Probd la cald> se va utiliza o sursă de apă definitivă sau apă cu aceleaşi caracteristici 
cu cele care vor fi utilizate în instalaţii.

Odată cu proba la cald se va efectua şi reglajul instalaţiei.După minim două ore de funcţionare se 
va verifica daca toate elementele componente ale instalaţiei sunt etanşe şi funcţionează în 
parametri proiectaţi.

t tU11PUl efeC!U?ril Pr° bei la Cald se va veriflca dacă elementele instalaţiei sunt bine aerisite 
efec uandu-se eventualele aerisiri necesare. Coneomitent se va face verificarea temperaturii corpurilor de 
ncalzue pentiu ca acestea sa nu prezinte diferenţe sensibile

o

*  considert mCa,Z'n  " ei'" ' f0rme- ' “ “ tionarea fiind în condiţii optime, proba

de îngheţl'Pă eftCtUarea Pr° be '° r *  g ° lite’ da“  pSnă la punerea pericol
C. - P r o b a  d e  e f i c a c i t a t e  -

Se va face prin măsurători efectuate în le indicate de către beneficiar. In cazul clădirilor civile 
numărul acestor încăperi va fi de min. 5 sau cel puţin 5% din total. clacurilor civile,

_ f r°,ba Se face cu întreaga instalaţie în funcţiune, în condiţii normale de exploatare la temneraturi
scazute/ ridicate ale aerului exterior, cât mai apropiate situaţiilor de regim. Proba
emperaturn aerului din încăperi cu un termometru cu o sensibilitate de 1/10°C în puncte situate la

mflueTă H111 r Pe, ete e,Xter!°r Cd mai dezavanta-iat si la °>75 m de la pardoseala, dar in afara zonei de influenţa directa a coi purilor de încălzire sau a unităţilor de condiţionare.
Pe durata probei de eficacitate de 24 ore, măsurătorile se vor face la intervale de max 1 oră dacă 

u se folosesc aparate înregistratoare. Rezultatele probelor de eficacitate vor fi considerate satisfăcătoare

i S î  " c 12 " rn o- corespr  ce! r prevăzu,e în proiect' « * abat-  0.5 ° c  >°cCIV1,e sau de 1 L ... 2 C in încăperi de producţie.
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6 CERINŢE PRIVIND EXECUŢIA LUCRĂRILOR
6.1 Măsuri generale
6.1.1 Executantul va numi un responsabil cu calitatea execuţiei lucrărilor.

t ig o m  eXeC" tarea lucr8rilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice şi standardele în

6.1.3 Executantul poate face propuneri de modificări faţa de soluţiile propuse prin Caietul de sarcini, care 
se voi aplica doai cu acordul beneficiarului.

6.14 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuţiei se vor respecta: prevederile dia normele de

r C o a  w ,C' 7  mUndi ?i PSI Vig°are (P1' 8- "  N°n,,ativ de s'Suranţă la foe a construcţiilor; 
C300-94 No,nat,v de preven.re şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de constructiv

egulamentul pnv.nd protecţia şt igiena muncii în constructii, Normele generale de protectia muncii’
Norme de protecţia munco specfice - zidării, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele
de medicina muncii, Regulamentul muncii în construcţii aprobat de MLPAT etc)

beneficiarultii* 'UClSn‘e S,Ipl‘me”tare apirl" e în ,iraPul exOTtiei, se 'v a  solicita acordul

6.1,6 Executantul va verifica pe propria răspundere situaţia reală din teren (cote, dimensiuni) şi va semnala 
din timp (înainte de a executa) orice neconcordanţă cu Caietul de sarcini.

6.2 Materiale

Constructorul îşi asumă că produsele folosite în execuţie vor respecta prevederile legislaţiei în 
vigoare lefenlor la stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru constructii si vor 
avea certificat de calitate şi agrement tehnic. 1 ?l vor

7JVIĂSURI DE SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCĂ S I  IVIPArT „ r  v „ . „ „
7.1 Pe toata durata realizam lucrăm executantul trebuie să respecte obligaţiile generale ce ii revin in 
conformitate cu prevederile din legislaţia naţională privind tehnica şecuriţăţij muncii
7.2 Lucrările de construcţie trebuie să fie  conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice
experiema care rjşpund direct de eerşoţţalul care execută aceste lucrări -----  “

7d l m e d T ,“ dUr<“a reaUZMi lUCr" U eXeCU“nUl1 ,rebute ™ măsurile, imnu.se d ,
^  .............. .......

8. EXECUŢIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

V a^ 'de sabini. ™ COnformi“ e <=“ ̂ t c u l  ic  execuţie si cu cerinţele. n r„M „t„:
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9. PREZENTAREA OFERTEI
9.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.
9.2. Perioada de depunere a ofertei este de m 4ile lucrătoare de la data anunţului pe SICAP

h
10. CONŢINUTUL OFERTEI TEHNICE
10.1. Oferta tehnică va conţine Graficul de execuţie a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări. 
IU.2. lopuneiea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini.
10.3 . Termenul pentru execuţia lucrărilor -  maximum 30 zile calendaristice, iar în acest sens ofertanţii vor 
piezenta un gratie de execuţie, cu menţionarea timpilor de execuţie pentru fiecare locaţie
lOAOferta trebuie să cuprindă un centralizator general, cu valoarea cumulată, inclusiv calculul 
cheltuielilor privind transportul şi cheltuielile către stat, indirecte şi profit.
10.5 Ofertanţii vor include in devizele oferta si urmatoarele elemente: sisteme de protejare pe perioada 
efectuam lucrărilor, transportul materialelor si molozului şi a rafturilor dezafectate la sediul principal.

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

Cenţializatorul financiar al categoriilor de lucrări;
- Lista cantităţilor de lucrări, pe categorii de lucrări;
- Grafic de execuţie.

11.2 Preţul materialelor care intră în opera din cadrai Listelor cantităţilor de lucrări va fi corelat

. . 'P,eC C , ' '  d"1 CadrU‘ Pr°Pu"erii tehnice a caietelor de sarcini pe specialităţi astfel
meat fiecare ofertant va ţme seama la alegerea preţului ea fiecare material să corespundă cerinţelor de 
calitate descnse in cadrul fişelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice

i n d i r e c ~ f i , ld’,anClarS ”  ”  ^  *  « W ^ U le

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

12. PERIOADA DE EXECUŢIE - Termenul de execuţie şi predare a lucrării: 30 de zile calendaristice de
la semnarea Contractului de execuţie. ^enaan sn ce ae

13. RECEPŢIA SI GARANŢIA LUCRĂRILOR

13 1 Recepţia in faza finala a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor 

reclptii pârtiile. ' * bM* 6C" ’ * tW m  si *  ™ incheia un PVR. Nu se accepta

13.2 In termen de 3 zile de la terminarea lucrărilor, prestatorul are obligaţia sa prezinte situatiile de lucrări 

. Iucranle execma,e este şi



14. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plala ™ fa“  Prin ordin de plată, în baza facturii eicctronicc în sistemul RO e-factura
| Cp l0IKI lermen f e 10 zl/e' de la recepţia lucrării, pe baza următoarelor documente: factura 

e ectiomca recepţionau, m s,sternul RO e-factura, emisă de executant, însoţită de situaţie dc plată si 
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrării.

15. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Oferta trebuie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă si semnată de reprezentantul autorizat al

ofertantului. cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate in acest sens, acestea trebuie sa fie 
semnate si parafate conform prevederilor legale.

plicînch” PUnelea ,el’" iCÎ Si pr0plmerea finandar4> însoţi te de Formularul de oferta se vor introduce in

astfel d0ferta i'” 1™ 5 “  ';0nditiile dC partidpare ' CalifîCare îns° tită de Scri»area  de înaintare vor fi 
, depuse la secretariatul Bibliotecii Judeţene „G.T. K.1RILEANU” NEAMŢ,bdul.Republicii, nr. 15A. ’

16. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI: 09.11.202, ora 12:00a.m.

17. POSIBILITATEA RETRAGERI I SAU MODIFICĂRII OFERTEI

om //.?<)1Ce are dre^ tul de a"şl modlflca sau de a-şi retrage oferta numai până la de 09.11.2022
a 11.5) a.m.,data limita stabilita pentru depunerea ofertei. ’

18. DESCHIDEREA OFERTELOR -.10.11.2022, începând cu ora 12:00 a m

.9 , OFERTE ÎNTÂRZIATE^ * *  ^  “ leanu” Neamţ.

Ofertele întârziate sunt cele care au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă 
adresa decât cele stabilite în anunţul de participare.
20. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Preţul cel mai scăzut.

termen de d e l ! 7  “ i T ’” pr°pU”erea financiar4 ideMică. departajarea se face prin reofertare în
economice. ^  prdiramar de eval“are al ^  tehnico -

21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
21.1 Ajustarea preţului contractului - NU se permite.

ÎNTOCMIT Inginer, 

NICO/bfAE/  loana-Laura



BeneficianBIBLIOTECA JUDETEANA GT KIRILEANU NEAMŢ 
Investiţia : REPARAŢII CURENTE INSTALAŢII TERMICE
Locaţie:FILIALA "VASILE CONTA” MARATEI, Bdul. TRAIAN, nr.29, bloc A9, parter

LISTA DE CANTITATI 
INSTALAŢII TERMICE

NR Simbol

Denumire articol______________________  UM Cant. PU Material Manopera Utilaj Total
1 RPIF01XA

GOLIRE INSTAL ATI A TERMICA

ML 155
2 RPID19XA

DEMONTARE ROBINETI TUR+RETUR 
(HENCO) 10 SET BUC 10

3 RPID07XA
MONTAT ROBINET TUR-RETUR (NOI)

BUC 10
4 RPIC09XA

ÎNLOCUIRE HENCO Q 20

ML 10
5 RPIC28XA

MONTAT MUFE HENCO Q16

BUC 10
6 RPCJ35XA

MONTAT NIPLU 16-1/2

BUC 10
7 RPIC39XA

VERIFICARE PROBE PRESIUNE MI, 155
8 Confecţionare si montare plase pentru insecte, 

cu balamale, la ochiuri mobile geamuri tamplarie PVC maro MP 0.8
9 TRA01A30P

TRANSPORT MATERIALE PRIN 
PURTARE DIRECTA T 0.9

10 TRA01A08
TRANSPORTUL RUTIER 
AL MATERIALELOR CURSE 5


