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Nr.inreg.230/ 22.07.2021 

 

SOLICITARE OFERTE DE PREȚ 

 

 

 În vederea achiziționării serviciilor:” REPARATII  SARPANTA+INVELITOARE 

+JGHEABURI SI BURLANE CORP “C” TRONSON II”, B-dul Republicii  nr.18, în 

calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă. 

 În cazul în care sunteți interesați să prezentați oferta pentru achiziționarea serviciilor 

mai sus menționate, așteptăm oferta dumneavoastră până la data de 29.07.2021ora 930. 

 Oferta trebuie întocmită în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu 

specificațiile din documentația de atribuire anexată. 

 

 I. Precizări pentru cei interesați să depună ofertă 

 1. Termen limită de depunere a ofertelor: 29.07.2019, ora 930 la Liceul Teoretic 

Sanitar Bistrita, B-dul Republicii nr.18. 

 2. Ofertantii sunt rugati sa posteze ofertele in catalogul electronic de produse, 

servicii si lucrari SICAP, pana la data de 29.07.2021, ora 930, precum  si la sediul Liceului 

Teoretic Sanitar  Bistrița, str.B-dul Republicii  nr.18 

 Operatorii economici care au postat oferta de pret in SICAP , vor  trimite autoritatii 

contractante prin e-mail achizitiisanitar@gmail.com, o adresa prin care informeaza despre 

postarea in catalog a ofertei. 

 3. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu documentele atașate  

prezentei solicitări. 

 4. Cod de clasificare CPV 45261900-3  Lucrări de reparare si de intretinere de acoperisuri 

 5. Prețul ofertei trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA. 

 6. Termenul de valabilitate al ofertei - minim 30 zile de la data limită de depunere a 

ofertei. 

 7. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Va fi desemnată ofertă câștigătoare, 

oferta care îndeplinește cerințele solicitate de autoritatea contractantă și care are prețul cel 

mai scăzut. În situația în care, ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea 

contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor. 

 8. Valoarea estimată a achiziției: 134.453,16 lei (fără TVA). 

 9. Valoarea ofertei nu trebuie să depășească valoarea estimată a achiziției. Prețul va 

fi ferm și va fi exprimat în lei, fără TVA. 

 10. Perioada de garanție acordată lucrării este de 36 luni de la data semnării 

procesului-verbal de recepție la terminarea lucrării. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016, achiziția se va realiza din 

catalogul electronic SICAP, cod CPV: 45261900-3  Lucrări de reparare si de intretinere 

de acoperisuri. 

 

 II. Condiții de participare 

 Motive de excludere: 

 - Declarația privind neâncadrarea în prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 

privind achizițiile publice. Completare formular nr.3 
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 - Declarația privind neâncadrarea în prevederile art.165 din Legea nr.98/2016 

privind achizițiile publice. Completare formular nr.4 

 - Declarația privind neâncadrarea în prevederile art.167 din Legea nr.98/2016 

privind achizițiile publice. Completare formular nr.5 

 - Declarația privind neâncadrarea în prevederile art.59 și 60 din Legea nr.98/2016 

privind achizițiile publice. Completare formular nr.6 (persoane cu funcții de decizie din 

cadrul autorității contractante). 

 

 III. Prezentarea ofertei 

 

 1. Modul de prezentare a propunerii financiare 

 Ofertantul va prezenta Formularul de ofertă (Formularul nr.2) care reprezintă 

elementul principal al propunerii financiare, care cuprinde tariful, respectiv prețul total. 

 Ofertantul va prezenta alături de propunerea financiară, o adresă prin care acceptă 

condițiile contractuale propuse (model contract lucrări atașat). 

  Propunerea financiară va fi evaluată în funcție de prețul total raportat la valoarea 

maximă exprimată a contractului ce urmează a fi atribuit. Propunerea financiară se va 

elabora și prezenta astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la cantitățile de 

lucrări și preț, să respecte în totalitate  cantitățile și categoriile de lucrări prevăzute în 

antemăsurătoare. 

 Propunerea financiară va fi formată din: 

  - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 

  - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări 

  - Lista cantităților de lucrări 

  - Lista consumurilor de resurse materiale 

  - Lista consumurilor cu mâna de lucru 

  - Lista consumurilor privind transporturile 

  Propunerea financiară nu va putea depăși valoarea maximă estimată a achiziției, 

aceasta fiind în conformitate cu bugetul aprobat, iar prețul materialelor cuprinse în ofertă 

va fi la preț de furnizor, fără TVA. 

  Propunerea tehnică să respecte cerințele caietului de sarcini. 

  

 NU SE ACCEPTĂ ACTUALIZAREA PREȚULUI CONTRACTULUI. 

 - Lipsa propunerii financiare echivalează cu lipsa ofertei. 

 

 Va fi desemnată ofertă câștigătoare, oferta care îndeplinește cerințele caietului de 

sarcini,  specificațiilor tehnice și are prețul cel mai scăzut.  

 2. Modul de prezentare a ofertei 

 Ofertantul trebuie să îndosarieze, să semneze, să numeroteze și să ștampileze toate 

foile ofertei, menționate într-un opis, la începutul dosarului. 

 Dosarul cu oferta va fi pus într-un plic netransparent, închis corespunzător, care va fi 

marcat cu adresa autorității contractante (destinatar) și cu următoarele înscrisuri: 
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OFERTĂ: REPARATII  SARPANTA+INVELITOARE +JGHEABURI SI BURLANE 

CORP “C” TRONSON II”, 

 Plicul care conține oferta va fi însoțit de Scrisoarea de înaintare - formularul nr.1 

 

Puteți solicita orice alte informații cu privire la această achiziție, la Liceul Teoretic 

Sanitar Bistrita, telefon 0263-213605, e-mail achizitiisanitar@gmail.com , persoană de 

contact d-na Moldovan Anisoara. 

 

 În vederea întocmirii ofertei atașăm prezentei, următoarele documente: 

 - caiet de sarcini 

 - formulare 

 - model contract de lucrări 

  

 

 

 

 

       INTOCMIT 

      Responsabil achizitii publice 

                                                                                     Moldovan Anisoara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:achizitiisanitar@gmail.com


 
 

 4 

 

 

                                                                                                     APROBAT, 

        ORDONATOR DE CREDITE 

prof. Albinita Teodora ARDELEAN

   
 

 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru 

REPARATII  SARPANTA+INVELITOARE+JGHEABURI SI BURLANE CORP 

“C” TRONSON II- reparații curente 2021 

  COD 45261900-3  Lucrări de reparare si de intretinere de acoperisuri 

 

 

 

1. Informații generale 

2. Obiective 

3. Obiectul contractului 

4. Specificații tehnice 

5. Date privind elaborarea, prezentarea, depunerea și evaluarea ofertei 

6. Termen de execuție 

7. Durata contractului 

8. Recepția lucrărilor 

 

 1. Informații generale 

  Liceul Teoretic Sanitar Bistrița elaborează prezentul caiet de sarcini în 

vederea  realizării reparațiilor curente cuprinse în Programul de reparații curente pentru 

2021,aprobat prin H.C.L. nr.57/15.04.2021, constând în REPARATII  SARPANTA 

+INVELITOARE+JGHEABURI SI BURLANE CORP “C” TRONSON II,conform Anexei 1, situat în 

Municipiul Bistrița, b-dul Republicii, nr.18. 

 

 2. Obiective 

 Reparațiile curente constau în, REPARATII  SARPANTA +INVELITOARE+JGHEABURI 

SI BURLANE CORP “C” TRONSON II conform Anexei 1. 

 

 3. Obiectul contractului 

 Persoana fizică sau juridică selectată trebuie să execute lucrări de REPARATII  

SARPANTA +INVELITOARE+JGHEABURI SI BURLANE CORP “C” TRONSON II. 
 

 4. Specificații tehnice 

 În sensul prezentului caiet de sarcini, prin lucrări de reparare si de intretinere de 

acoperisuri, se înțelege executarea de desfacere astereală, reparat învelitori și înlocuit țigla 
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profilata (inclusiv șipcile din lemn), precum și reparații sarpanta+invelitoare+jgheaburi si 

burlane,instalare sistem de protectie impotriva trasnetelor  la corpul C. 

 În acest sens se va ține cont de antemăsurătoarea atașată. 

Oferta tehnica si financiara se va intocmi pe baza antemasuratorilor din documentatia 

atasata. 

Executantul va achizitiona toate materialele,produsele,va asigura transportul si 

utilajele necesare executiei lucrarilor,va asigura organizarea de santier.Executia lucrarilor 

va fi cu materiale de calitate. 

             5. Etapele principale de desfasurare a lucrarilor: 

 Lucrarile se vor derula in termenul de executie acceptat prin contractual de lucrari. 

 Executia lucrarilor se vor derula dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. 

De la inceperea executiei, lucratorii vor proteja toate bunurile, mobilierul si 

obiectele sanitare, pentru a nu fi distruse in timpul executarii lucrarilor. 

Programul de lucru: luni-vineri in intervalul orar 600 - 2000. 

 

 6. Date privind elaborarea, prezentarea, depunerea și evaluarea ofertei 

 Achiziția serviciului de evaluare se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 

nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a Hotărârii de Guvern 

nr.395/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziție publică. 

 7. Termen de execuție 

 Lucrările se vor efectua de către prestator în termen de 5 săptămâni. 

8. Măsuri de securitate și sănătate în muncă și impact de mediu 

8.1 Pe toată durata realizarii lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile 

generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica 

securității muncii. 

La executarea lucrarilor se vor respecta: 

← - prevedereile prezentului caiet de sarcini, 

← - prescriptiile tehnice si standardele in vigoare, 

← - normele de protectia muncii si P.S.I., 

- Legea nr.15/2016, privind interzicerea fumatului in spatiile publice 

 

Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice 

cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări. 

8.2 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse 

de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de 

construcții,evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții. 

 

 9. Durata contractului 

 Durata contractului de lucrări este de  5 saptamani de la data semnării acestuia de 

către părțile contractante. 

 Durata perioadei de garanție este de 36 luni de la data recepției la terminarea 

lucrărilor efectuată de o comisie numită de Liceul Teoretic Sanitar Bistrița. 
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 10. Recepția lucrărilor 

 Dacă la recepție, lucrarea nu corespunde specificațiilor, executantul are obligația de 

a face toate modificările necesare pentru ca lucrarea să corespundă specificațiilor tehnice. 

 Perioada de garanție expiră la data recepției finale efectuată de o comisie numită de 

Liceul Teoretic Sanitar Bistrița. 

 

 

10. MODALITĂȚI DE PLATĂ 

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 5 zile de la 

recepţia lucrării, pe baza următoarelor documente: factura în original emisă de executant 

însoțită de situația de lucrări, la care se vor atașa în copie facturile de achiziție ale 

materialelor incluse în lucrare. 

 

     

                     

       ÎNTOCMIT, 

      Responsabil Achziții Publice, 

               Moldovan Anisoara 
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Anexa nr 1 

Antemasuratori la Liceul Teoretic Sanitar Bistrita 

NR 

CRT. 

CAPITOL LUCRARI U.M CANTITATE 

1 REPARATII LA INVELITORI DIN TIGLA PROFILATA  MP 1.400 

2 JGHEAB  EVACUARE MOLOZ M 13 

3 PARAZAPEZI TIP GRILAJ PT. INVELITORI 

CERAMICE 

M 52 

4 BURLANE TB.ZN.0.5 MM GR.ROTUNDE M 56 

5 JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0.5 MM 

SEMIROTUNDE  

M 129 

 

6 

SCHELA METALICA TUBULARA LUCRARI PE 

SUPRAFETE VERTICALE PANA LA 30 MINALTIME 

INCLUSIV 

MP 10.16 

7 INLOCUIREA PAZEI DE LEMN DETERIORATE LA 

STREASINI SAU CALCAN 

M 40 

8 STREASINA INFUNDATA DIN SCANDURI DE 

RASINOASE 

 

MP 

 

30 

 

9 

VOPSITUL TAVANELOR,LAMBRIURILOR SI AL 

STREASINILOR DIN LEMN CU VOPSEA DE ULEI 

 

MP 

 

100 

 

10 

INLOCUIRE ELEMENTE SARPANTA DETERIORATE 

CU ALTELE NOI, CAPRIORI 

 

M 

 

120 

11 ELECTROD DIN TV. HOTEL 2 ½ PTR LEGARE LA 

PAMANT 

M 68.30 

12 COND. DE LEGARE LA PAMANT A INSTALATIEI DE M 33 
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PARATRASNET 

13 TIJA DE CAPTARE PTR. INSTAL. DE PROTECTIE 

IMPOTRIVA TRASNETELOR CU DISPOZITIV PDA 

BUC 1 

 

14 

CONDUCATOR COBORARE CUPRU STANAT 50 MMP M  

102 

15 PIESA DE SEPARATIE PTR.PRIZA DE PAMANT  

BUC 

 

2 

16 CUTIE CU ECLISA DE LEG.CENTURA 

IMPAMANTARE  

          BUC 2 

17 INCERCAREA, VERIF. INST.DE LEGATURA LA 

PAMANT 

          KM              0.03 

18 TRANSPORT MOLOZ LA RAMPA DE GUNOI TONE 

 

30 

 


