
Caiet de sarcini
„Reabilitare trepte acces principal Corp E”

Contract Beneficiar UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

Cod CPV: 45211310-5 -  Lucrări de îmbrăcare cu dale ^  U 090 ' - ' ^ .

Valoarea estimată a contractului este de 29.000 lei fara TVA.

Lucrări de intervenţie propuse
In vederea reabilitării treptelor accesului principal din Corpul E sunt necesare a se efectua următoarele lucrări :
- lucrări de desfacere placaje din gresie şi a şapei suport;
- lucrări de desfacere plintă din gresie;
- lucrări de reparare trepte şi contratrepte inclusiv retrasare;
- lucrări de turnare şapă de egalizare la podeşte;
- lucrări de placare trepte şi contratrepte cu granit fiamat culoare bej, inclusiv adeziv;
- lucrări de montare de plinte la trepte din granit fiamat;
- lucrări de placare podeşte cu granit fiamat culoare bej. inclusiv adeziv;
- lucrări de reparare tencuieli decorative;
- transportul molozului la 10 km;
- transportul auto ai materialelor;
- transportul materialelor prin purtare directă la 50 m;

LISTA DE CANTITATI

Nr.
Crt. Lucrări -  desfaceri şi refaceri arhitectură UM Cantitatea

0 1 2 3

1. Desfacere placaje gresie + şapă suport MP 42,55

2. Desfacere plintă din gresie ML 16,70

3. Reparare trepte şi contratrepte cu mortar M l00, inclusiv retrasare ML 76,50

4. Şapă de egalizare de 4 cm grosime din mortar de ciment marca Ml 00 T la podeşte MP 9,15

5.
Placare trepte şi contratrepte cu granit fiamat culoare bej, inclusiv adeziv. Treapta lată de 
330 mm, grosime 2 cm. Contratreaptă de 150 mm, grosime 1 cm. ML 76,50

6. Plinte la trepte din granit fiamat de 8 cm lăţime şi 1 cm grosime ML 16,70

7. Placare podeşte cu granit fiamat grosime 2 cm, culoare bej, inclusiv adeziv MP 9,15

8. Reparare tencuieli decorative MP 14,60

9. Transport moloz Ia 10 km TO 3,57

10. Transport auto materiale TO 5,92

11. Transport materiale prin purtare directă, materiale comode sub 25 kg la 50 m TO 5,92

Instrucţiuni pentru ofertanţi:
Ofertantul va depune un Certificat constatator, in original sau copie legalizata sau copie cf. cu originalul, emis de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al 
operatorului economic include si obiectul achiziţiei; datele precizate in acest document vor fi reale/actuale la data 
limita de depunere a ofertelor.



Se va solicita dovada (proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor) executării şi finalizării anterior datei 
depunerii ofertelor, a cel puţin unei lucrări similare ca natură şi complexitate cu cea de fa ţă . Lipsa oricăror din 
aceste documente poate justifica comisia de evaluare în alegerea altui ofertant cu o ofertă completă.

Garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea fără TVA a contractului şi se constituie p rin  virament bancar 
sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, 
care devine anexă la contract.

Termenul de execuţie este de 30 zile calendaristice de Ia data semnării contractului de c ă tre  ambele părţi. 

Perioada de garanţie: 36 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la te rm inarea lucrărilor.

Avizat, Verificat, întocmit,
DGA Şef STI STI

Ing. Cătălin Velicu Ing. Liviu Murărescu Ing. Cătălina Ilişoi


