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CAIET  DE  SARCINI 

 

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI: "Reparații la instalația de încălzire" 

    COD CPV  45259300-0  Reparare și întreținere a centralei termice 
 
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 " Reparații la instalația de încălzire 
" existentă  în interiorul clădirii C2 a unității școlare. 

Situaţia existentă de reparații solicitată se impune deoarece diferite componente ale instalației termice 
existente s-au ruginit și trebuie înlocuite. Componentele principale degradate sunt țevile de apă caldă  tur- 
retur, robineți, coturi, olandezi. În acestă lucrare se dorește și izolarea conductei de evacuare cu vată minerală 
și protecție cu folie de aluminiu. 

Centrala Termică este montată în clădirea C2 este compusă dintr-un cazan si dintr-un boiler din care se 
alimentează cu apă caldă și căldură blocul alimentar și corpul de clădire C1, corp care este compus din 
internat, clase, birouri.  

 Conductele de apă caldă și rece sunt realizate din țeava zincată de 2 țoli. 

Activitatea de reparații are ca scop înlocuirea țevilor și a tuturor subansamblelor defecte, precum și 
readucerea instalațiilor la starea de funcționare normală.  

 Amplasamentul se poate vizita în vederea constatării necesității reparațiilor, a necesarului de materiale și 
pentru stabilirea soluției de adopat.  

Măsuri de tehnică a securității muncii 



 Pe durata execuţiei lucrărilor și a exploatării instalaţiilor realizate, executantul si respectiv 
beneficiarul lucrărilor vor urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor cu privire la securitatea si sănătatea în 
muncă Legea 319/2006, cu privire la apărarea împotriva incendiilor Legea 307/2006, cu modificările și 
completările ulterioare. 

In vederea recepţiei se va urmări dacă executarea lucrării s-a făcut în conformitate cu prevederile din caietul 
de sarcini și a necesitățiilor. 

-înlocuirea țevilor ruginite; 

- respectarea traseelor conductelor;  

- rigiditatea fixării elementelor de instalaţii de elementele de construcţii;  

- aplicarea măsurilor pentru diminuarea zgomotelor si vibraţiilor 

- calitatea izolării și vopsitoriilor; 

 - aspectul estetic al instalaţiilor.  

Recepţia lucrării se va face de comisia numită de investitor, în prezența reprezentantului său. 

Specificaţii tehnice: 

Materialele folosite vor fi estetice şi de calitate și vor fi însoţite de certificate de garanţie, declaraţii de 
conformitate. 

  Preţul ofertat va include măsurători, material, manoperă, montaj.  

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. 

Termenul de execuţie: 

 Termenul maxim de prestare a lucrării este de maxim 2 zile lucrătoare.  

Ofertanții interesaţi în realizarea lucrării au acces la clădire pentru a vizualiza situația actuală 

existentă. 

Prețul contractului  
• Se vor lua în considerare doar ofertele care cuprind toate etapele specificate. Prețul contractului va 

include măsurători, material, manoperă, montaj la sediul nostru, precum și verificarea funcționării rețelelor 

de către personalul autorizat și calificat al furnizorului.  

Ofertanţii vor prezenta alături de oferta financiară şi devizul de lucrări. 

Modalităţi de plată 

 Plata pentru lucrarea prestată 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.  



 Preţul ofertat va include măsurători, material, manoperă, montaj.  

Plata se va face în lei, cu O.P, prin Trezorerie. 

 
 
 

Întocmit, 
adm. Sabo Paula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


