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CAIET   DE   SARCINI 

 

1. Obiectul achiziției : 

"CONFECŢIONARE ŞI MONTARE UŞI  PVC" 

 COD CPV: 45421000- 4   Lucrări de tâmplărie 

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.Ș.E.I. NR.2 BISTRIŢA  intenţionează realizarea lucrării de confecționare și 
montare  a 3 uşi de tâmplărie PVC,  aferentă corpurilor  de clădire C2 Bloc alimentar, 
C4 Sala de sport, C5 Sală Festivă,  situate 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 3  uşi 



de tâmplărie  din PVC. 

 Uşile vor fi din PVC alb, 5 camere, cu  sisteme  de închidere termică, Panel alb 24 

mm, geam termopan mat de 24 mm, 3 balamale de susținere, cercevea de 105  mm. 

Feroneria va avea următoarele caracteristici : 

   rezistenţă la deschideri (închideri) repetate a celor de minim 15000 cicluri, conform 

SREN 12.400 ; 

  silenţioasă, reglabilă, uşor manevrabilă,  

 toate şuruburile vor fi ascunse. În mod excepţional se admit şuruburi vizibile cu cap 

decorativ. 

 Se vor înlocui piesele care nu pot fi reglate.  

 Feroneria trebuie să fie curată, fără urme de vopsea, zgârieturi sau deformări.  

 Elementele de închidere, trebuie să funcţioneze ireproşabil, fără greutate şi să asigure 

închiderea etanşă a tâmplăriei. Piesele de feronerie şi accesoriile, care nu corespund 

vor fi înlocuite cu altele care să funcţioneze perfect. 

  Montajul se va face numai de către firme specializate, autorizate, cu personal 

calificat. 

 Se vor folosi numai materiale și aparate omologate în conformitate cu standardele în 

vigoare. 

 Condiţii livrare şi montaj 

  1. Produsele vor fi însoţite de certificate de calitate, certificate de garanţie, declaraţii 

de conformitate. 

 Perioada de garanție a lucrării este de 2 ani de la data încheierii și semnării a 

Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 



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

Furnizorul va executa înlăturarea tâmplăriei existente fără costuri suplimentare. 

STANDARDE DE REFERINŢĂ 

 -  LEGEA 10 /1995 - Calitatea în construcții 

 - STAS 4670-74   Modularea construcţiilor  Goluri pentru uşile şi ferestrele clădirilor de 
locuit şi social culturale.  

 - STAS 1637-73   Uşi şi ferestre. Denumirea convenţională a feţei uşilor şi ferestrelor, a 
sensului de rotaţie pentru închiderea lor şi notarea lor simbolică. 

 Normative:  C 185-78;  C186-79;  C 199-79;  C 47-86 

 STAS 1587-88  

STAS 1548-91 Accesorii metalice pentru tâmplărie. Închizătoare cu bare (cremoane) 

 STAS 2419-88  Accesorii metalice pentru tâmplărie. Mânere, butoane, şilduri  

 STAS 1547-86  Accesorii metalice pentru tâmplărie. Balamale îngropate cu aripi plane. 

-  C 185/78  Instrucțiuni tehnice privind manipularea , livrarea, depozitarea transportului 
și montarea în construcții a ferestrelor și ușilor din PVC 

 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 regăsesc în anexa, ce 
face parte integrantă din caietul de sarcini. 

 Termenul de execuţie: 



 Termenul maxim de prestare a lucrării   este de 15 zile lucrătoare.  

OFERTANŢII interesaţi în realizarea lucrării, au acces la clădire pentru a vizualiza 
tâmplăria actuală existentă. 

• Prețul contractului  
•   Se vor lua în considerare doar ofertele care cuprind produsele cu 

specificațiile solicitate. Prețul contractului va include transportul și montarea la 
sediul nostru, precum și punerea în funcțiune a produselor de către personalul  
autorizat și calificat al furnizorului).  
 

• 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.  

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



 ANEXĂ 
UŞĂ  INTERIOARĂ DIN  PVC ALB 
 
Model  Nr. 1 = 1 buc  Ușă interioară -Bucătărie   corp C2 

 uşă simplă PVC albă - 5 camere; 

 dimensiuni  (2090  x970); 

 mâner șild,  broască simplă, deschidere  exterioară; 

 balamale 3 D; 

 cercevea  105 mm; 

 tăblie inferioară = Panel alb 24 mm dimensiune 850/970; 

 tăblie superioară = geam mat 24 mm dimensiune 1240/485 x 2 buc; 

 fără prag; 
 

Model  Nr. 2 = 1 buc  Ușă exterioară  Corp C3 Sală de sport 
  uşă simplă PVC alb - 5 camere; 
 dimensiuni  (2450  x 1220);  

 mâner șild,  broască simplă, deschidere exterioară; 

 balamale 3 D; 
 prag aluminiu 20/70 mm; 

 cercevea ușă 105 mm; 

 tăblie inferioară = Panel alb 24 mm dimensiune 400/2050, 394x2050, 
426x2050; 

 tăblie superioară = geam mat 24 mm dimensiune 1220/400; 
 
     Model  Nr. 3=  1 buc  Ușă exterioară  Corp C5 Sală festivă 

  uşă simplă PVC alb - 5 camere; 
 dimensiuni  (2000  x 840);   

 mâner șild,  broască simplă, deschidere interioară; 

 balamale 3 D; 
 cercevea  105 mm; 

 tăblie inferioară = Panel alb 24 mm dimensiune 840/870; 

 tăblie superioară = geam mat 24 mm dimensiune 1130/420 x 2 buc; 
 

 

Întocmit, 

 ec. Sabo Paula 


