
Caiet de sarcini
„Amenajarea Decanatului Facultăţii de Drept Corp E”

Contract Beneficiar UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL M ARE” DIN SUCEAVA 

Cod CPV: 45421141-4— Lucrări de compartimentare
I
!

Valoarea estimată a contractului este de 35.294 Iei fara TVA. 1

L u c ră r i  de in tervenţie  p ropuse
In vederea amenajării decanatului de drept din Corpul E sunt necesare a se efectua următoarele lucrări :
- lucrări de desfacere pardoseală existentă din dale Heuga, cu recuperare de material;
- lucrări de desfacere tavan casetat Armstrong cu recuperare;
- transportul materialelor rezultate prin purtat; 

transportul materialelor la 7 km;
- lucrări de refacere pardoseală din dale Heuga, remontarea dalelor vechi de mochetă, precum ş i  înlocuirea celor 
rupte sau tăiate cu dale puse la dispoziţie de beneficiar;
- lucrări de montare plintă PVC;
- lucrări de remontare tavan casetat Armstrong;
- lucrări de com partim entare  prin m ontare  de pereţi gips-carton 150mm grosime;
- lucrări de montare a uşilor de interior din profile PVC;

- lucrări de montare a ferestre lor  de interior din profile PVC:
- lucrări de reparaţii la pereţi cu glet, am orsă  şi zugrăveală  în trei straturi;

- lucrări de reţea de date;
- lucrări detecţie incendiu;
-1 ucrări de instalaţii electrice.

LISTA DE CANTITATI

Nr.
C rt. UM C an tita teaL u cră r i  -  desfaceri şi re face r i  a rh i te c tu ră

0 1 2 3

1. Desfacere pardoseală existentă din dale Heuga, cu recuperare de material MP 76,80

2. Desfacere tavan casetat A rm strong cu recuperare MP 76,80

3.
Refacere perdoseli dale Heuga: remontarea dalelor vechi de mochetă, înlocuirea dalelor 
rupte sau tăiate (dale puse la dispoziţie de beneficiar) MP 76,80

4. Montare plintă PV C  + m ochetă Heuga ML 27,86

5.
Remontare tavan casetat Armstrong; înlocuirea plăcilor casetate sparte sau rupte cca 5 
mp; suplimentare cu profil perimetral pe pereţii noi -  36,46 ml MP 76,80

6.

Pereţi gips -ca rton  150 mm grosime, realizat din dublu strat de gips carton RB de 12,5 
mm grosime pe fiecare faţă, structură mnetalică din profile CW  şi U W  de 100 mm, cu 
izolaţie din saltele de vată MP 55,48

7.

Uşi de interior din profile PVC cu 4 camere de izolare, culoare alb şi geam sablat 
antiefracţie 3-1-3, echipate cu 3 balamale, yală şi praguri din aluminiu de max. 2,5 cm 
înălţime; 3 uţi simple 90x2 lOcm şi o uşă dublă de 160x210cm în două canate egale. MP 8,78

8.

Ferestre de interior din profile de PVC cu 4 camere de izolare, culoare alb si geam sablat 
O bucată fereastră 210x215cm MP 4,51

9. Glet de ipsos la pereţi MP 110,96

10. Var lavabil inclusiv am orsa în 3 straturi
MP

219,09

11. Transportul materialelor la 7 km
TO

1,76

12. Transportul materialelor prin purtare directă, materiale comode sub 25 kg la 50 m TO 1,76



L u cră r i  re ţea  da te

1.
Rack 6U 600x450mm

buc 1

2. PDU 8P+intrerup IU, 19” buc 1

3. Switch 24 porturi lO/lOOcarcasă metalică IU  19-inch buc 1

4. Patch panel UTPcat. 5e 24P buc 1
5. Organizator cablu cu capac IU, 19” buc l

6. Patchord UTP cat 5e -  IM buc 17

7. Patchord UTP cat 5e -  3M buc 16
8. Cablu UTPcat. 5e ml 400

9. Manoperă

L u c ră r i  detecţie  incendiu

1. Detector analog adresabil optic de fum buc 3

2. Soclu standard pentru detectori buc 3

3. Cablu JY(ST)Y 2x2x0,8 mm ml 30

4. Tub copex d=l 6 mm ml 30

5. Manoperă

L u c ră r i  instala tii electrice

1. întrerupător simplu montaj îngropat buc 5

2. Priză simplă cu cp 16A 230V, montaj îngropat modul dublu buc 18

3. Cablu CYYF 3x l,5m m p ml 75

4. Cablu M YYM  3x4mm p ml 47

5. Cablu CYYF 4x l,5m m p mi 41

6. Cablu M YYM  5x6mm p ml 4

7. Tub copex 16 mm ml 70

8. Tub copex 20 mm ml 50

9. Doza derivaţie PT buc 2

10. Tablou electricTD buc 1

11. Manoperă

Instrucţiuni pentru ofertanţi:
Ofertantul va depune un C ert if ica t  consta ta to r ,  in original sau copie legalizata sau copie cf. cu  originalul, emis de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe Ianga 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.
A u to riza re  A N R E  pentru lucrările electrice.

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 faţă. 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 prin 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 Ia contract.

Termenul de execuţie este de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părţi. 

Perioada de garanţie: 36 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

întocm it,
SBI
Ing. Doina ICutkut 
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Avizat,
DGA
Ing. Cătălin Velicu


