
Caiet de sarcini
„Reparaţii grup sanitar Aulă - Corp A”

Contract Beneficiar UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

Cod CPV: 45211310-5 —Lucrări de constructii de bai

LISTA DE CANTITATI

Nr.
C rt . L u cră ri  —desfaceri şi refaceri a rh i te c tu ra UM C antita tea

0 1 2 3

1.
Desfacere pardoseli din mozaic turnate pe loc de 2,00 cm grosime inclusiv stratul 
suport realizat din sapa de mortar de ciment de 4  cm grosime MP 14,10

2. Transportul molozului prin purtare directa la 30 m TO 2,00

3.
Transport moloz cu auto l a .... km (in funcţie de amplasarea depozitului de moloz al
fiecărui ofertant) TO 2,00

4.

înlocuire tamplarie-ferestre din lemn cu ferestre din PVC, culoare stejar deschis sî 
minim 5 camere de izolare, echipate cu geam termopan low-e de 24 mm grosime, 
oscilobatante (3 buc -  0,56 x 0,56) -  Fig. 1 MP 0,94

5.

înlocuire vitrina din profile din aluminiu cu bariera termica, culoare alba si geam 
termopan clar, transparent low-e de 24 mm grosime, de isguranta (securit sau laminat 
3.1.3) { 1 buc -  1,6 x 2,3 ) - F i g . 2 MP 3,68

6. Demontare usa din lemn, plina in 2 canale (1,8 x 2,3) MP 4,14
Înlocuire usi din lemn celulare cu usi din PVC, culoare nuc, cu 4 camere de izolare, 
vitrate cu geam de siguranţa ( securit sau antiefracţie 3.1.3 ) mat, sablat de 24 mm 
grosime, realizate din profil pentru usi, cu prag din aluminiu de 25 mm inaltime, 
echipate cu butuc de siguranţa (cele 2 buc de Ia cabine cu butuc pe o singura parte cu 
afişare inchis/deschis) (4 buc -  0.75 x 2 .1 )
Usa din exterior se va echipa si cu dispozitiv de autoinchidere -  1 buc -  Fig. 3 MP 6.30

8. Desfacere placaje faianţa MP 10,95

9.
Raschetarea suprafeţelor (indepartarea spoielilor vechi de var, calcio vechio, etc) si 
pregatirea suprafeţelor in vederea g le tu ir ii , inclusiv amorsarea finala MP 40,36

10. Refacerea tencuielilor la pereţi cu mortar M25T MP 31,13

U . Sapa de mortar M 100T de 4  cm grosime MP 14,10

12. Preparare manuala sapa M100T pe şantier MC 0,56

13. Transport sapa prin purtare directa la 30 m TO 1.18

14. Preparare manuala pe şantier a  mortarului M 25T pentru tencuieli MC 0,60

15. Transport mortar M 25T prin purtare directa la 30 m
TO

1,26

16.
Transport moloz (din desfacerea faianţei si raschetarea suprafeţelor) prin purtare directa 
la 30 ml distanta TO 0,57

17.
Transport moloz cu auto la , km (in funcţie de amplasarea depozitului de moloz al 
fiecărui ofertant) TO 0,57

18. Glet de ipsos la pereţi si tavane (inclusive profile patrate de protectie a muchiilor) MP 40,21

19. Var super lavabil la pereţi si tavane, inclusiv amorsarea suprafeţelor
MP

40,21

20.

Pereţi de compartimentare de 15 cm grosime, din placi de ipsos carton RBI de 12,5 mm 
dublu placat, pe structura metalica de 100 mm , izolaţi acustic cu placi de vata minerala 
rigida de 100 mm grosime

MP
2,56

21.

Pereţi de compartimentare de 10 cm grosime, din placi de ipsos carton RB de 12,5 mm 
simplu placat, pe structura metalica de 75 mm, izolaţi acustic

MP
3,40

22.
Pardoseli din placi de granit lucios, culoare bej de 1,5 cm grosime, lipite cu adeziv pe 
sapa de mortar MP 14,10

23. Placaje la peretî realizate cu placi din granit lucios de 1 cm grosime, lipite cu adeziv
MP

37,94

24. Bagheta (profil) de trecere la pardoseala, din aluminiu bombat eloxat, auriu
ML

1,80

25.
Masti din placi de ipsos carton RBI de 12,5 mm pe structura metalica pentru mascarea 
tubulaturii de ventilatie (aceste masti nu se placheaza cu granit)

MP
0,90

26. Glet de ipsos pe masti din placi de ipsos carton
MP

0,90

27. Var super lavabil la masti
MP

0,90



instrucţiuni pentru ofertanţi:

Ofertantul va depune un Certificat constatator, in original sau copie legalizata sau copie cf. cu rîginalul, emis de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca obiect -ul 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 faţă. Lipsa oricăror din 
aceste documente poate justifica comisia de evaluare în alegerea altui ofertant cu o ofertă com pleta .

Garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea fară TVA a contractului şi se constituie prin v  i rament bancar 
sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o so c ie ta te  de asigurări, 
care devine anexă la contract.

Termenul de execuţie este de 30 zile lucratoare de Ia data semnării contractului de către a m b e le  părţi. 

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

Notă: în scopul întocmirii ofertei, ofertantul are obligaţia analizei in situ a am plasam en tu lu i şi formulării 
eventualelor solicitări de clarificări înainte de depunerea ofertei. Orice obiecţiuni fot~mulate după de 
punerea ofertei, în timpul derulării contractului de execuţie nu se vor lua în co n s id era re . Solicitările de 
suplimentări de cantităţi formulate în timpul execuţiei nu vor fi luate în considerare.
Odată cu depunerea ofertei se vor depune şi extrasele de resurse (material, manoperă, x itila j, transport), 
precum şi fişele tehnice şi certificatele de conformitate şi garanţie sau agremente tehnice p e n t r u  principalele 
materiale utilizate (tâmplărie PVC/aluminiu, geam de siguranţă, glet de ipsos, adeziv granit:, placaj de granit 
pentru pardoseală şi pereţi).
în timpul execuţiei, executantul va avea în vedere sincronizarea lucrărilor cu cele de in s ta la ţi i  (electrice, 
termice, sanitare) pe care le execută beneficiarul.

Avizat,
DGA
Ing. Cătălin Velicu

întocmit,
SBI
Ing..Doina Kutkut



Fereastră grup sanitar 

Sală Consiliu Corp A = 3 buc.

560

Fig. 1

Vitrină grup san itar Sală 

Consiliu Corp A = 1 buc.

700

2300

1600

Fig. 2

Uşă grup sanitar Sală Consiliu Corp A = 4 buc.

1300

2100

800 

1  1

Fig. 3
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