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APROB,
Director,

Pirvu Gianina

CAIET DE SARCINI
1.1. Elemente generale
1.1.1.Denumirea autorității contractante: COLEGIUL NATIONAL ,,RADU GRECEANU’’
1.1.2.Obiectul achiziției: lucrari de reparatii
1.1.3.Amplasamentul: situate in STR. NICOLAE BALCESCU NR 8, Slatina Olt
1.1.4. Fundamentarea necesității și oportunității execuției lucrărilor de reparații: Având în
vedere starea de degradare a spatiilor din incinta Colegiului National Radu Greceanu si starea
insalubra de functionare , este necesara executarea lucrarilor de reparatii la corp A+ B , Cantina,
Amfiteatru

1.2. Lucrări propuse:
Corp A, Corp B , Cantina, Amfiteatru
-

Vopsitorii,

-

Zugraveli,

-

Inlocuit gresie,

-

Reparatii invelitoare din tabla la Corp A, Corp B + Amfitetru + Jgheaburi

Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanți in functie de necesitatile exacte
stabilite la fata locului la care se pot adauga alte lucrari conexe (desfaceri lambriuri, desfacere
pardoseli, decopertare gresie, demontat usi, decopertat pereti etc) . Ofertanții au deplina
libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție cu respectarea
în totalitate a cerințelor din caietul de sarcini.
Oferta tehnică /situatie de lucrari/deviz și financiară se va întocmi pe baza antemăsurătorilor
după vizitarea obiectivului, astfel:
- se va avea în vedere că executantul va achiziționa toate materialele, produsele, va asigura
transportul și utilajele necesare execuției lucrărilor,
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-la întocmirea ofertei de preț se va ține cont ca execuția lucrărilor să fie de calitate și să se
folosească materiale de calitate superioară,
-toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate și înlocuite pe cheltuiala ofertantului.
1.3. Etapele principale de desfășurare a lucrărilor:
-începerea lucrărilor după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar,
-execuția lucrărilor, conform graficului de eșalonare a acestora folosind materialele impuse în
caietul de sarcini,
-în timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat,
-recepția lucrărilor se va face conform legislației în vigoare.
1.4. Condiții tehnice minimale: la executarea lucrărilor se vor respecta:
-prevederile prezentului caiet de sarcini,
-prescripțiile tehnice și standardele în vigoare,
-normele de protecție a muncii și PSI,
-executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea
materialelor și începerea execuției, pentru toate categoriile de lucrări,
-executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar, prin procesul-verbal de
predare/primire amplasament.
Executantul va fi raspunzator pentru organizarea santierului de lucru, calitatea materialelor de
constructii.

1.5.Termen de execuție: 5 luni de la data semnarii contractului.
1.6.Garanția de buna executie a lucrărilor: 24 de luni, de la încheirea procesului-verbal de
terminare a lucrărilor. În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute
din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite. Se va constitui garantie de buna
executie in cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA, succesiv la fiecare factura
emisa. Ea se va restitui prin cerere scrisa astfel: 70% dupa 14 zile de la receptia finala a
lucrarilor si 30 % dupa expirarea celor 24 luni.
1.7.Mod de recepție: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini
se întocmește Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Intocmit,
Adminitrator,
Țecu Gheorghe
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