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Invitaţie privind depunerea de oferte pentru “Lucrări de montare 
tamplarie de aluminiu pentru Sala de consiliu Corp A ”

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează consultarea pieţei pentru 
“Lucrări de montare tamplarie de aluminiu pentru Sala de consiliu Corp

A”

Obiectul consultării: Lucrări de montare tamplarie de aluminiu pentru Sala de consiliu Corp A, 
enumerate în Anexa 1, în vederea asigurării desfasurarii in condiţii legale a activitatilor in aceste 
clădiri.

Cod CPV: 45421130-4 Instalare de uşi şi ferestre 

Surse de finanţare: Venituri proprii

Descriere consultare: Autoritatea contractanta doreşte o estimare a valorii pentru Lucrări de montare 
tamplarie de aluminiu pentru Sala de consiliu Corp As conform cerinţe Anexa 1. Aceasta va cuprinde 
toate cheltuielile necesare realizarii prezentei lucrări, inclusiv demontarea si transportul in depozit a 
vitrinelor ce se inlocuiesc. Consultarea pieţei se realizează în vederea pregătirii achiziţiei şi pentru 
informarea operatorilor economici cu privire la planurile de achiziţie şi cerinţele avute in vedere.

Aspecte supuse consultării: Estimarea valorii achiziţiei de Lucrări de montare tamplarie de 
aluminiu pentru Sala de consiliu Corp A -  ( cerinţe conform anexa 1)

Informaţii administrative:
Limba de redactare a ofertei: Romana 
Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI 
Data limita de depunere a ofertelor 07.02.2017 
Data limita de consultare a ofertelor 10.02.2017 
Data limita de valabilitate a ofertelor: 60 zile

Modalitatea de desfăsurare: Ofertele si eventualele solicitări de clarifîcarî vor fi trimise la:
*

Telefon/fax: 0330 103703 E-mail: lucian.opait@usv.ro, gina@usv.ro

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 60 zile de la data limită pentru depunerea 
ofertelor. Se solicită ofertă cu tariful în lei fără T.V.A. pe intreaga oferta.
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Durata contractului: de la data semnării contractului pană la 31.12.2017. 

Pentru detalii privind necesităţile A.C. se va consulta Caietul de sarcini ataşat.

ŞEF SERVICIU A CH lţim PU BLICE, 
Jr. Eugenia MUflîTEANU

ADMINISTRATOR FINANCIAR, 
Adm. fin. L



Anexa 1 :

Caiet de sarcini

Lucrări de montare tâmpiărie din aluminiu şii PVC pentru Amenajarea unei săli de consiliu 
în corpul A
Pentru tamplaria din aluminiu se vor utiliza profiie din aluminiu tricamerale, cu bariera termica 
(ruperea punţii termice), culoare alba si geam termopan low-e (in montare termoizolanta) si 
antiefractie pentru fata interioara, pe toata inaltimea vitrinelor.
Pentru uşile interioare se accepta profiie din PVC, culoare alba, cu minim 4 camere de izolare si 
geam simplu antiefractie (3-1-3) sau termopan de 24mm cu foaia interioara antiefractie, sablat, 
astfel incat sa se asigure izolarea acustica a spaţiului.
Se va acorda o atentie deosebita grosimii de armatura utilizate, astfel incat sa se evite curbarea 
profilelor din PVC in timp.
Uşile vor fi prevăzute cu balamale suficiente sa susţină o funcţionare îndelungata si 
corespunzătoare a uşilor, cu broasca yala, zavoare, dispozitiv de autoinchidere si prag din 
aluminiu.
Dimensiunile tamplariei se vor extrage din tabloul de tamplarie al proiectantului in format pdf, iar 
precizările celelalte (deschideri ochiuri, material tamplarie, culoare, etc.) se vor lua din tabloul de 
tamplarie in format jpg (ceie scrise cu mana).
înainte de a începe execuţia, ofertantul are obligaţia relevării golurilor si informării beneficiarului cu 
privire la eventualele abateri dimensionale.
Termenul de realizare si montaj al tamplariei, care se poate accepta, este limitat la data de 24 
februarie 2017.

Perioada de garanţie a lucrărilor este de minim 2 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor.
Este obligatorie respectarea informaţiilor din tabloul de tamplarie sau anexele acestuia. Atentie la 
dimensiunile panourilor de tamplarie.
Ofertantul castigator face si demontarea si transportul in depozit, a vitrinelor ce se înlocuiesc.
In scopul adjudecarii, ofertanţii vor trebui sa indice in oferta cel puţin o lucrare similara ca valoare 
si complexitate unde a montat tamplarie realizata din profiie de tipul celor utilizate la întocmirea 
prezentei, precum si locaţia unde se poate viziona.
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SUPRAFAŢA
(mp)

16.75

7.15

10.90

43.00

In conformitate cu Anexa 3 la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionala a Turismului nr. 2513 din 22.11.2010 pentru modificarea 
Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul termodinamic al elementelor de cnnstiudiB aia clădirilor" indicativ C 107-2005, aprobata 
prin Ordinul ministrului transporturilor, contructillorsi turismului nr. 2.055/2005, valoarea rezistentei termica minima R'mln sl transmitantei 
termica U’max pentru tamplarie exterioara va fi de 0,69m2K/W, respectiv 1.45 W/m2(C

Executantul ara obligaţia de a verifica dimensiunile golurilor înaintea execuţiei tamplarie!. :

Executantul va furniza beneficiarului sl proiectantului detaliile, mostrele materialelor sl accesoriilor înainte de execuţie pentru avizare.

Punerea In opera a materialelor, precum sl a sistemelor de constaictla, va respecta specificaţiile tehnica ala furnizorilor sl normele legale in 
vigoare. Toata materialele vor fi insotite da agrement tehnic si de certificate de calitate valabile Ia data punerii in opera.

întocmit conform 5R IS0 1226-92 Usl ferestre. Denumirea convenţionala a fetelor uşilor st ferestrelor, a sensului da rolatie, pentru 
închiderea lor si notarea lor simbolica (înlocuieşte STAS 1637-73).
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