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CAIET DE SARCINI
Autoritate contractanta:
Denumire contract:
Cod CPV:

Direcţia Generală de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului
Caras- Severin
Lucrari de reparatii curente si de renovare pentru Centrul Raisa
Resita
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentatie pentru achizitia
lucrărilor de reparatii curente pe baza carora se elaboreaza Propunerea Tehnica privind lucrarile
de reparatiile curente totodataă constituie ansamblu de cerinte minimale pe baza cărora se
elaboreazä de către ofertant propunerea tehnico - financiară, în conditiile în care criteriul de
evaluare este, pretul cel mai scăzut. Cerintele prezentului Caiet de Sarcini sunt considerate
minimale. Orice oferta care contine elemente inferioare prezentului caiet de sarcini, nu va fi
luată in considerare.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Denumire: Lucrari de reparatii curente si de renovare pentru Centrul Raisa Resita din cadrul
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras-Severin
- Beneficiar: Direcţia Generală de Protecţie a Copilului Caras Severin
- Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare

-

Locul de executare: La sediul Centrului Raisa, Resita, Aleea Trei Ape, Nr. 4, centru
din subordinea Directiei Generale de Asistenta Socială si Protectia Copilului CarasSeverin.

3. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

Obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
 Obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
 Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executanul considera ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
 Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabiltatii respective.
 Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii vicilor ascunse, executantul are obligatia:
De a lua toate masurile pentu asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si
lucrarile(atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine
necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane.
De a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezlultate din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele sale de
lucru.
 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.
 Executantul va despagubi achizitorul impotriva reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelorinterese, costurilor, taxelor si cheltuielior indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin.1, pentru care responsabilitatea revine executantului.
 Obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe
traseul santierului si de a preveni deteriorarea si distrugerea acestora de catre traficul propriu
sau al oricaruia dintre subcontractantii sai, executantul va selecta traseele, va allege si va
folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce
va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altor asemenea , de pe si pe santier, sa fie limtat, in masura in care este posibil, astfel incat sa
nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.


In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui drum sau pod care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altor asemenea actiuni, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri sau poduri.
Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

o De a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier.
o De a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale.
o De a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile
provizorii, de orice fel, care nu mai sunt necesare.
Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de

garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale

constructiei, ivite intr-un interval de 6 luni de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a
nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
Obligatiile referitoare la sanatatea in munca revin in sarcina executantului.
Orice eveniment, asa cum este el definit de legea 319/2016, privind securitatea si
sanatatea in munca, survenit pe perioada derularii contractului, se inregistreaza de catre
executant.
Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție pentru lucrările de
reparații curente și de renovare în cuantum de 10 % din valoarea contractului, în termen
de 5 zile de la semnarea contractului conform art.39 și art.40 din HG 395/2016.
4. DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile necesare:
- predare-primire amplasament;
- Desfacerea lambriurilor, executate din hârtie decorativă HDS sau din placaj simplu
sau furneruit - asimilat demolare grindă WC;
- Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn;
- Desfacerea placajelor, din faianță, gresie și ceramice.
- Desfacerea pardoselilor din parchet pe dușumelel oarbe, fără recuperarea materialelor,
inclusiv dușumelele.
- Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care
urmează a se tencui.
- Tencuieli interioare/exterioare obișnite executate manual,drișcuite din gros, la calcane
sau interior în poduri, subsoluri etc, cu mortar de var-ciment marca M25-T în grosime
medie de 2 cm;
- Mortar simplu pentru tinci
- Plasa fibra relon
- Adeziv masă spaclu
- Montare usi din tamparie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic,
etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, avănd suprafața
tocului: până la 2.5 mp inclusiv;
- USI PVC; 3BUC CABINE DUȘ+1BUC UȘĂ BAIE

-

Dibluri expandabile L=135 mm
Spumă poliuretanică
Silicon UNIVERSAL
Strat suport pentru pardoseli executate din prefabrica din fibrobeton marca
B35așezate pe un strat de nisip de 2 cm grosime cu rosturile dintre dale umplute cu
mastic de bitum.
Placa OSB 1,2 cm grosime
Tavane suspendate PFL sau PAL melaminat sau emailat , acoperit la rosturi cu
baghete din lemn - grinda WC.
Placa OSB 2 cm grosime
Strat suport pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm
grosime, cu suprafața fin dirișcuită- șapa uscată
mortar M100 T cz 0209 a1
Reparații tencueli interioare , în jurul tocurilor și pervazurilor de la uși și ferestere de
2 cm grosime, drișcuite, executate cu mortar de var și ciment marca 10-T, având
șpaleții drepți între 15-25 cm lățime
Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere
suspendat cu elemente de tip NONIU executat cu un strat de placi de gips-carton
Placă GK 12,5 hidrofugata
Placaj din faianță la pereți și stâlpi, plăci de aceeași culoare și același format, fixate
cu mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var de circa 2 cm grosime, la
încăperi cu sprafață mai mică de 10mp
Faianță decorativă
Adeziv gresie și faianță CM11
Pardoseli din plăci din gresie ceramică pătrate sau dreptunghiulare de aceași culoare
așezate simplu
Gresie ceramică
Adeziv gresie și faianță CM11
Scafe sau plinte din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment marca M 100-T
Scafe din gresie ceramică
Pardoseli parchet laminat de stejar sau fag inclusiv suport de folie în încăperi cu
suprafețe de peste 10mp
Podele laminate de 6mm
Plinte din PVC, montate orizontal la pereți în încăperi cu suprafața de peste 20mp
Profil din PVC, plastifiat baghetă pentru plintă md2 58x3 mm
Prag trecere
Demontarea unei oglinzi din semicristal
Demontarea unei etajere din semicristal sau din faianță.
Demontarea unei vas de closet din faianta complet echipat
Lavoar portelan sanitar, montat pe piedestal
Lavoar portelan cu spătar is 1-600mm alb c.2 si 1540
Piedestal lavoar p1 porțelan alb c. 1și 806
Baterie pentru baie și duș flexibil, de 1/2 țoli tip... Montare cu dibluri de lemn pe zid
cărămidă.
Baterie perete monocomandă duș cromat cod 11002
Etajeră din porțelan sanitar tip

-

Etajeră din porțelan tipe2.30 alb c.1 ni 716
Săpunieră din porțela sanitar , tip sa2-15, aparentă, simplă
Dozator săpun lichid
Sifon din bachelita pentru lavorar de portelan sanitar
Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 s 9611
Ventil scurgere tip
Ventil scurgere lavoar spălător 1 1/4 cu racord s9610
Vas pentru closet din porțelan sanitar cu siofon interior p tip
Vas closet col2-a porțelan alb c.1 s 20066
Rezervor pentru spălare vas wc, din porțelan tip r2 . Montare la semiînalțime, cu
diblu de lemn pe zid de cărămidă.
Suport pentru hîrtie calitatea 1 (porthîrtie) din porțelan sanitar, ha 1 ni 545/63
Rama pentru vas de closet din polipropilena cu capac
Coturi pvc-u pentru canalizare, cu imbinare prin lipire 45;67 1/2; 87 1/2 grade, avand
d=10mm
Cot alb WC prelungit 110mm
Cadă pentru duș
Ventil scurgere cadă baie 1 1/4 racord cotit s9610
Cadă pentru duș PVC
Baterie amestec pentru baie cu duș flexibil de 1/2 țoli. Montare cu dibluir de lemn pe
zid de cărămidă.
Baterie mono+ fil duș+cadă leader mix albă cod 42107100
Priză bipolară simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă
(flanș), cu sau fără contact de protecție(nul), montată îngropat
Priză bipolară bachel montată aparent 250/10a
Întrerupător manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă(flanș), montat
îngropat
Întreupător cu pîrghie tripolar simbol 1320 100a
Transportul materialelor prin purtat direct materiale comode sub 25kg distanța 30m.
Incărcarea materialelor, grupa a grele și mărunte, prin aruncarea rampă- vagon
categ.3
Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta distanța=15km
Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace manuale a
fundațiilor elevațiilor din beton simplu avînd dozajul până la 150kg la mc de beton
Pereți despărțitori din plăci de gips-carton montat simplu, structură metalică, h
max=2,75m de 12,5 mm grosime, într-un strat (1+1) . Montat CW 50, distanța între
montanți 40 cm, grosimea totală perete 75.
Placă GK 12,5mm
Vată minerală 60mm
Spălare manuală a tencuielilor speciale la fațade - amorsare
Vopsit interior /exterior cu vopsea acetat polivinil(zugrăveală lavabilă), 2 straturi
executare manual pe tencuieli existente
Vopsea lavabilă pentru interior Deko V8057 40kg (25l)
Conductă de aluminiu, cu izolație, inntrodusă în tuburi izolate sau de protecție de
orice fel, conductă având secțiunea până la 4mmp
Conductor fy 1x2,5 s 6865

-

Clemă de legătură cu al 16-25mmp
Săpătură manuală
Pavaje cu material de pavat calitatea I așezate pe strat de nisp, din mortar de ciment
sau beton de ciment, executat cu pavele abnorme așezate pe nisp;
Dale pavaje 5 cm grosime, culoare gri.
Reparații de tecncueli interioare, subțiri la pereți și stâlpi din beton armat drișcuite
1cm grosime cu mortarde ciment -var marca 100-T pentru șpriț și mortar var-ciment
marca 10-T pentru grund și stratul vizibil
Montare uși din tâmplărie de PVC, cu un singur canal, montate cu dibluri din plastic,
etanșarea rosturilor cu spumă poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața
tocului: până la 2,5 mp inclusiv;
Diblu expandabile L=135mm
Spumă poliuretanică
Silicon UNIVERSAL
Înlocuire jgheab sau burlane din tablă zincată de 0,5mm toate formele cu cârlige
brațuri susținere.
Lăcuirea parchetului cu lac palux în trei straturi
Reparații la balustradă și mânș curentă a scărilor din lemn de brad
Demolarea pereților despărțitori din cărămidă pe muchie de 6-7 cm grosime, executați
din cărămidă plină sau găurită în suprafețe de peste 10mp
Înlocuire țevă PVC tip M în canale la locuințele sociale culturale industriale pe
porțiune până la 10m d=110mm
Demontarea balustradelor, grilelor și parapetelor metalice montate în beton -WC
Tencuieli exterioare obișnuite executate manual, drișcuite din gros la calcane sau la
interior în poduri, subsoluri etc, cu mortar de var-ciment marca M25-T grosime
medie de 2 cm.
Mortar simpul pentru tinci
Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau fundații și radiere, în
terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe
suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane.
Membrană izolatoare

5. PERIOADA DE EXECUTIE
-

de la data 06.11.2018 până la data de 20.12.2018.

6. MODALITATI DE PLATA
Plata se va face în termen de 30 de zile de la primirea facturii emise de executant, după
receptionarea lucrărilor executate
7. ALTE CERINTE MINIME OBLIGATORII PRECIZÄRI REFERITOARE LA

MATERIALELE FOLOSITE :

La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele conditiile tehnice existente în
domeniul lucrărilor enumerate mai sus.
Executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic.

Lucrările se vor executa îngrijit de bună calitate.
Pe parcursul executiei lucrărilor cât la finalizarea acestora, executantul are obligatia de a
evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe de a depozita retrage orice utilaje,
echipamente, instalatii, surplus de materiale de a aduna îndepărta de pe dărămăturile, molozul
sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.
În procesul de executie a lucrărilor vor fi respectate toate normele conditiile tehnice
existente în domeniul lucrărilor enumerate mai sus. In acest sens, ofertantul câștigător va
prezenta o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că
acesta își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de
reglementările legale referitoare la conditiile de muncă de protectie a muncii în vigoare la
nivel national corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului.
Garantia lucrărilor executate a echipamentelor/produselor instalate trebuie sä fie de
minim 24 de luni care va curge de la data semnării procesului — verbal de receptie la
terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiectiunilor constatate prin
procesulverbal de receptie la terminarea lucrărilor. de o perioadä de garantie mai mare decât
cea preväzutä mai sus.
Perioada de remediere a defectiunilor în perioada de garantie: 2 (două) zile lucrătoare de
la notificare, fără costuri pentru autoritatea contractantä.
Oferta va fi fermă.

Serviciul Financiar Contabil
Sef Serviciu
Carmen Traia

Compartimentul Achizitii
Publice Licitatii si Contracte
Alina Vlad

