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CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI:

CONFECŢIONARE ŞI MONTARE UŞI TERMOPAN
COD CPV : 45421000-4

2. Generalităţi:
Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice, face parte integrantă
din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul
cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea
tehnico - financiară, în condiţiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este
"preţul cel mai scăzut".
Cerinţele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii şi
minimale.
În acest sens, orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în
măsura în care această propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal
sau superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.

AMPLASAMENT:
C.S.E.I. NR.2 BISTRIŢA, STR. TOAMNEI, NR.2 BIS

• Descrierea Generală a Lucrării :
- C.S.E.I. NR.2 BISTRIŢA intenţionează realizarea lucrării de schimbare a
două uşi de tâmplarie PVC, aferentă corpului de clădire A, situat în strada
Toamnei, nr.2 Bis . Tâmplăria va fi în aşa fel executată, astfel încât să se
păstreze forma şi modelul actual,în scopul de a conserva faţada clădirii.
Partea exterioară şi interioară a tâmplăriei va fi din PVC de culoarea albă.
Tipul Lucrării :
Demontarea tâmplăriei vechi şi fixarea pe aceleaşi dimensiuni de goluri a
2 uşi de tâmplărie noi .
Uşile vor avea sistem de închidere, praguri de aluminiu, Panel alb, geam
termopan şi iluminator sticlă termopan mat.

• Specificaţii tehnice
Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind
caracteristicile tehnice minime precizate mai jos, vor fi considerate
necorespunzătoare. Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minimale
şi obligatorii conform legii în vigoare.

• Cerinţe minimale
OFERTANŢII vor prezenta alături de oferta financiară şi devizul de lucrări.
-materialele folosite vor fi estetice şi de calitate;
-manevrarea şi folosirea uşilor să fie uşoară şi în deplină siguranţă;
Date Tehnice:

Dimensiunile, modelul, tipul de deschidere şi numărul de bucăţi se regasesc
în anexa, ce face parte integrantă din caietul de sarcini.
• Termenul de execuţie:
Termenul maxim de prestare a lucrarii este de maxim 14 zile.
OFERTANŢII interesaţi în realizarea lucrării, au acces la clădiire pentru a
vizualiza tâmplăria actuală existentă.
• Modalităţi de plată
Plata pentru serviciile prestate se va efectua în termen de 30 de zile
lucrătoare de la facturarea prestaţiei în baza procesului verbal de recepţie
încheiate între prestator şi beneficiar.
Plata se va face prin Trezoreria Bistriţa.

ANEXA
UŞI EXTERIOARE ALUMINIU 2 BUCĂŢI
Model NR. 1 = 1 buc ( 2350 x 1680)
- Uşă dublă
- = 1parte 2000 x 900 mm cu maner sild zar cu cilindru yala, deschidere
exterioara, 4 balamale;
- = 1 parte 2000 x 680 mm cu sistem de blocare usa, 4 balamale
- Tăblie inferioară = 930 mm Panel alb
- sticlă mată
- Iluminator sticlă termopan mata = 370 mm
- Uşi asimetrice
Model NR. 2 = 1 buc (2330 x 1070 )
- Usa simpla (2000 x 1070 )
- Tablie inferioara 930 mm Panel alb
- Iluminator sticlă termopan mată 330 mm
- balamale 4 bucăţi
- mâner şild, zar cu cilindru yală;
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