CAIET DE SARCINI
1.1. Elemente generale
1.1.1. Denumirea autorității contractante: Școala Gimnazială „Nagy Imre”
Miercurea Ciuc
1.1.2. Obiectul achiziției: lucrări de renovare, reparații la scara de intrare parcare,
sediul Școlii
1.1.3. Amplasamentul: Miercurea Ciuc, str. Revoluției din decembrie nr. 6
1.1.4. Fundamentarea necesității și oportunității execuției lucrărilor
de reparații: Având în vedere:
- O.U.G. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției
Naționale pentru Achiziții Publice,
- H.G. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
Achiziţii
Publice,
- H.G. 735/2015 privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea
publică a statului din administrarea Autorității de Supraveghere Financiară
în administrarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și
ținând cont totodată, de obligațiile ce decurg din respectarea dispozițiilor Legii
nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările
ulterioare, în temeiul cărora utilizatorii trebuie să asigure realizarea şi exploatarea
unor construcţii de calitate corespunzătoare în scopul protejării personalului, a
bunurilor instituției şi a mediului înconjurător, pentru buna funcționare a activității
în cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, se impune ca imobilele aflate
în administrarea agenției să fie supuse unor lucrări de igienizare și reparații
curente.
În urma studiului efectuat la fața locului și a studierii documentelor existente s-a
constatat situația reală existentă pe teren și s-au elaborat ipotezele de baza pentru
selectarea soluțiilor tehnice posibile, adoptabile cu cele mai mici eforturi materiale
și financiare, corelate cu posibilitățile efective de realizare, pentru a obține cele mai
eficiente rezultate tehnico-economice, în vederea asigurării condițiilor de confort
pentru toți utilizatorii, la nivelul cerințelor normelor specifice actuale.

1.2. Lucrări propuse:
- procurare materiale, utilaje, echipamente, asigurare mijloace de transport, precum
și a forței de muncă necesare,
- toate transporturile și manipulările necesare,
- schelă mobilă, unde este necesar (procurare, transport, ore utilizare),
- reparația scării și a rampei de acces pentru persoane cu handicap
Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanți. Ofertanții au
deplina libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de
execuție cu respectarea în totalitate a cerințelor calitative.
La sfârșitul fiecărei zile de muncă se va curăța în mod obligatoriu locul de muncă .
Oferta tehnică 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, va asigura organizarea
de șantier,
- 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 timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la
terminarea programului de lucru zilnic se va face curățenie,
- 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.
1.5. Termen de execuție: 10 de zile calendaristice de la transmiterea ordinului de
începere a lucrărilor. Obligatoriu: data limita de finalizare a lucrarilor este
10.09.2017.
1.6. Garanția lucrărilor: 12 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.
1.7. Mod de recepție: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul
caiet de sarcini se întocmește Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
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