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            Se aprobă, 
            

        
             Prof. Dan POPESCU 

 
CAIET DE SARCINI 

 
 

Lucrări de reparații și igienizare grupuri sanitare parter elevi fete/băieți, la Colegiul 
Național „Ștefan cel Mare” Suceava COD CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale 
și de renovare (Rev.2) 

 
I. INFORMAŢII GENERALE 

Denumirea obiectivului Lucrări de reparații și igienizare grupuri sanitare parter elevi 
fete/băieți, la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava COD CPV: 45453000-7 Lucrări 
de reparații generale și de renovare (Rev.2) 
Durata investiţiei: 20 zile calendaristice 
Amplasamentul: ROMANIA, Judetul Suceava, Municipiul Suceava, str. Vasile Alecsandri, Nr.3 
Autoritatea contractantă: Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava 
 
 

II. DESCRIEREA GENERALĂ A PROIECTULUI DE INVESTIŢII 
Obiectivul general al acestei lucrări îl reprezintă repararea și igienizarea grupurilor sanitare de la 

parterul clădirii. Aceste grupuri sanitare sunt utilizate de elevii colegiului. 
Având în vedere starea de degradarea a spațiilor în care se desfășoară procesul de învățământ, 

aceste lucrări sunt necesare în vederea asigurării procesului de învățământ pentru anul școlar 2022-2023 
în condiții optime. 

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este prețul cel mai scăzut. 
 
 

III. OBIECTUL ACHIZIŢIEI 
Lucrări de reparații curente și igienizare a grupurilor sanitare parter elevi la Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare” Suceava  
Lista ce cuprinde cantitățile de lucrări necesare sunt cuprinse în Formularul anexat. 

 
 
IV. CARACTERISTICILE TEHNICE PENTRU ACHIZIȚIE CU MONTAJ: 

 
Condițiile specificate în prezenta documentație sunt condiții minimale și obligatorii.  

Condiții tehnice: 
Pregătirea suprafețelor în vederea igienizării acestora prin vopsire cu vopsea lavabilă 

constă în repararea fisurilor și a desprinderilor astfel încât după remedieri, suprafetele suport să 
fie ori plane și netede ori finisate cu calciu, după caz. Aderența straturilor de tencuială la stratul 
suport se va verifica prin ciocănire cu un ciocan de lemn; un sunet de "gol" dovedește necesitatea 
intervenției și impune verificarea întregii suprafețe. Lucrările de refacere a tencuielilor căzute 
sau deteriorate, plane sau în relief, se vor face acolo unde este necesar, cu materiale gata 
preparate sau se vor prepara la fața locului. 

 Reparații tencuieli interioare 



 

 

 Montare pardoseală din plăci de gresie ceramică 
 Montare pereți despărțitori 
 Vopitorii interioare lavabile 
 Rezervor wc 
 Vas closet 
 Montare radiatoare 

 
 

V.  DURATA CONTRACTULUI, LIVRARE ŞI GARANŢIE 
Data de începere a contractului se stabileşte a fi a doua zi de la semnarea acestuia de ambele părţi. 

Lucrările de reparații  nu vor dura mai mult de 20 zile calendaristice de la transmiterea comenzii 
ferme în scris din partea achizitorului şi se va face la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” , Str. Vasile 
Alecsandri, nr. 3, Suceava  

Ofertantul garantează calitatea produselor obligându-se să asigure pe cheltuiala sa schimbarea 
produselor delarate necorespunzător.  

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către beneficiar: 
 - îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport;  
- calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor 

interne de fabricaţie;  
- recepţia lucrărilor se va face după uscarea perfectă a acestora, dar nu mai devreme de 48 

de ore de la finalizare; 
 - eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sau 

condiţiile de calitate vor fi refăcute sau remediate. 
Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C. 

Materialele utilizate la executarea reparatiilor şi zugravelilor vor avea caracteristicile tehnice conform 
standardelor şi normelor admise în România. 
 
 
VI. PLATA 
 Plata lucrării de reparație achiziționate se va face prin ordin de plată prin trezorerie în termen de 
60 zile, după recepţionarea acestora de către comisia de recepţie numită de ordonatorul de credite a 
autorităţii contractante și emiterea facturii fiscale în original. Se acceptă recepții parțiale fiind defalcate în 
funcție de principalele etape a lucrării. 

Prețul contractului este ferm și fix pe întrega perioada de execuție a acestuia. 
 Nu sunt acceptate plăți în avans. 

În termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de 
lucrări.  

 
 
VII. ALTE PRECIZĂRI 

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexă la contractul de lucrări. Oferta tehnică trebuie să 
demonstreze conformitatea ofertei cu cerintele Caietului de sarcini.  

In cadrul ofertei tehnice se va prezenta:  
 -Scrisoare de înaintare. 
- Formular nr. 1 – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016 
- Formular nr. 2 – Declarație privind eligibilitate 
- Formular nr. 3 – Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor către bugetul 

de stat și către bugetul local 
- Formular nr. 4 –  Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
- Formular nr. 5 – Informații generale 
 



 

 

In cadrul ofertei financiare se va prezenta: 
1. Formularul de oferta,  
2. Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;  
3. Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrari; 
 

Valoarea ofertată menţionat în tabelul de mai sus nu poate depăşi valoarea estimată, conform bugetului 
aprobat. 

      
                                               

Întocmit, 
 

                                                            Constantin CHOLEVA 


