
CAIET DE SARCINI

pentru lucrări de reparații împământări PRAM la locațiile D.G.A.S.P.C. Brașov

INFORMAŢII GENERALE

Prezentul  Caiet  de  Sarcini  s-a  întocmit  pentru  lucrări  de  reparatii  împământări  PRAM și
verificări împamântări la locatiile D.G.A.S.P.C. Brașov.

 Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea
ofertei  și  constituie  ansamblul  cerințelor  pe baza cărora se elaborează  de către  fiecare  ofertant,
propunerea tehnică. Caietul de Sarcini conține, specificații tehnice. 

Acestea  definesc,  caracteristici  referitoare  la  nivelul  calitativ,  tehnic  și  de  performanță,
siguranță  în  exploatare,  dimensiuni,  precum  și  sisteme  de  asigurare  a  calității,  condiții  pentru
certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. 

Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.
În acest  sens  orice  ofertă  prezentată,  care se  abate  de  la  prevederile  prezentului  Caiet  de

Sarcini,  va  fi  luată  în  considerare,  dar  numai  în  măsura  în  care  propunerea  tehnică  presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini. 

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de Sarcini
atrage descalificarea ofertantului.

A    Descrierea lucrărilor de reparari si a serviciilor de masurari

Subcapitolul  ,,A1” de reparari:
Lucrările din acest subcapitol vor consta în reparatii. Acestea sunt prezentate distinct pentru

fiecare din locatiile urmatoare , astfel :

LISTA  CU  CANTITĂȚI  DE  LUCRĂRI   / ANTEMĂSURĂTOARE   

OBIECTIVUL 1 : C.I.A. TIMIȘ

NR.
CRT.

OBIECTUL LUCRARII UM CANT.
PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

1. PAT CABLU CU 
CAPAC 25X16 – 2 
METRI

15 BUC 30 METRI

2. CABLU 1 FIR 2.5 MM –
FY

BUC 50 METRI

3. PAT CABLU CU 
CAPAC 15X10-2METRI

20 
BUCATI

40 METRI

MANOPERA



MANOPERA
0RA

TRANSPORT

TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

OBIECTIVUL 2 : C.I.A. SF. ANTON

NR.
CRT.

OBIECTUL LUCRARII UM CANT.
PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

 
1.

PAT CABLU CU CAPAC
25X16 – 2 METRI

60 BUC 120 
METRI

 
2.

CABLU 1 FIR 2.5 MM – 
FY

BUC 250 
METRI

 
3.

PAT CABLU CU CAPAC
15X10-2METRI

30 
BUCATI

60 
METRI

MANOPERA

MANOPERA 0RA

TRANSPORT

TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

OBIECTIVUL 3 : C.T.F.  BAMBI ZĂRNEȘTI

NR.
CRT.

OBIECTUL LUCRARII UM CANT.
PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

 
1.

PAT CABLU CU CAPAC 
25X16 – 2 METRI

15 BUC 30 
METRI

 
2.

CABLU 1 FIR 2.5 MM – FY buc 50 M.

 
3.

PAT CABLU CU CAPAC 
15X10-2METRI

20 
BUCATI

40 
METRI

MANOPERA

MANOPERA 0RA

TRANSPORT
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TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

OBIECTIVUL 4 : C.T.F. BREBENEL RASNOV

NR.
CRT.

OBIECTUL LUCRARII UM CANT.
PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

 
1.

PRIZA DE CALITATE 
SUPERIOARA

buc 2 

MANOPERA

MANOPERA 0RA

TRANSPORT

TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

 OBIECTIVUL 5 : C.T.F.  SFÂNTA MARIA BRASOV 

NR.
CRT.

OBIECTUL LUCRARII
UU

M
CANT.

PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

 
1.

PLATBANDA OTEL 
ZINCAT 40X4

m 20 

 
2.

ELECTROD 
IMPAMANTARE 1,5 
METRI OTEL ZINCAT

buc 4

 
3.

SUDURA ELECTROD 
DE PLATBANDA

buc  
4 

 
4.

MANOPERA SAPAT 
SANT/ASTUPAT

buc 1

 
5.

PRIZA DE CALITATE 
SUPERIOARA

buc 1

MANOPERA

MANOPERA 0RA

TRANSPORT

TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
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                                   OBIECTIVUL  6 : C.T.F. SF. PATRICK HARMAN 

NR.
CRT.

OBIECTUL LUCRARII UM CANT.
PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

 
1.

PAT CABLUCU CAPAC 
25X16 – 2 METRI

15 BUC 30 
METRI

 
2.

CABLU 1 FIR 2.5 MM – 
FY

buc 30 
METRI

 
3.

PAT CABLU CU CAPAC
15X10-2METRI

10 
BUCATI

20 
METRI

MANOPERA

MANOPERA 0RA

TRANSPORT

TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

  OBIECTIVUL 7 : C.T.F. SFANTUL STELIAN GHIMBAV 

NR.
CRT. OBIECTUL LUCRARII UM CANT.

PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

 
1.

PAT CABLU CU 
CAPAC 25X16 – 2 
METRI

20 BUC 40METRI

 
2.

CABLU 1 FIR 2.5 MM – 
FY

buc 50 
METRI

 
3.

PAT CABLU CU 
CAPAC 15X10-2METRI

15 
BUCATI

30 
METRI

MANOPERA

MANOPERA 0RA

TRANSPORT

TRANSPORT KM
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TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

 OBIECTIVUL 8 : C.T.F. CASA MARIA FAGARAS 

NR.
CRT.

OBIECTUL 
LUCRARII

UM CANT.
PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

 
1.

PAT CABLU CU CAPAC
25X16 – 2 METRI

10 BUC 20 
METRI

 
2.

CABLU 1 FIR 2.5 MM – 
FY

buc 50 
METRI

 
3.

PAT CABLU CU CAPAC
15X10-2METRI

10 
BUCATI

20 
METRI

MANOPERA

MANOPERA 0RA

TRANSPORT

TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

 OBIECTIVUL 9 : C.T.F. FLOARE DE COLT FAGARAS 

NR.
CRT.

OBIECTUL LUCRARII UM CANT.
PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

 
1.

PAT CABLU CU CAPAC
25X16 – 2 METRI

200 
BUC

400 
METRI

 
2.

CABLU 1 FIR 2.5 MM – 
FY

buc 1000 
METRI

 
3.

PAT CABLU CU CAPAC
15X10-2METRI

150 
BUCATI

300 
METRI

 
4.

CABLU 1 FIR 6MM - FY buc 200 m

MANOPERA

MANOPERA 0RA 480 
ORE

5 din 14



TRANSPORT

TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

    OBIECTIVUL 10 : C.T.F.  LIZUCA

NR.
CRT. OBIECTUL LUCRARII UM CANT.

PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

1 PLATBANDA OTEL 
ZINCAT 40X4

1 20 
METRI

2 ELECTROD 
IMPAMANTARE 1,5 
METRI OTEL ZINCAT

buc 4

3. SUDURA ELECTROD DE 
PLATBANDA

buc  
4 

4 MANOPERA SAPAT 
SANT/ASTUPAT

buc 1

MANOPERA

MANOPERA 0RA

TRANSPORT

TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

 OBIECTIVUL 11 : C.T.F PATROCLE

NR.
CRT.

OBIECTUL LUCRARII UM CANT.
PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

1 PLATBANDA OTEL 
ZINCAT 40X4

1 20 
METRI

2 ELECTROD 
IMPAMANTARE 1,5 METRI 
OTEL ZINCAT

buc 4

3. SUDURA ELECTROD DE buc  
4 
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PLATBANDA

4 MANOPERA SAPAT SANT/
ASTUPAT

buc 1

MANOPERA

MANOPERA 0RA

TRANSPORT

TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

OBIECTIVUL 12 : C.T.F CASA DANIEL TĂRLUNGENI
NR.
CRT.

OBIECTUL LUCRARII UM CANT.
PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

1 PLATBANDA OTEL 
ZINCAT 40X4

 1 20 
METRI

2 ELECTROD 
IMPAMANTARE 1,5 
METRI OTEL ZINCAT

buc 4

3. SUDURA ELECTROD DE 
PLATBANDA

buc     4 

4 MANOPERA SAPAT 
SANT/ASTUPAT

buc 1

MANOPERA

MANOPERA 0RA

TRANSPORT

TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

                OBIECTIVUL 13 : L.M.P. ADRIAN  TĂRLUNGENI

NR.
CRT.

OBIECTUL LUCRARII UM CANT.
PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

1 PLATBANDA OTEL 
ZINCAT 40X4

buc 20 
METRI

2 ELECTROD 
IMPAMANTARE 1,5 METRI 
OTEL ZINCAT

buc 4

3 SUDURA ELECTROD DE buc  
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PLATBANDA 4 

4 MANOPERA SAPAT SANT/
ASTUPAT

buc 1

MANOPERA

MANOPERA 0RA

TRANSPORT

TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

 OBIECTIVUL 14 : SEDIU DGASPC BRASOV-STR. IULIU MANIU NR.6

NR. 
CRT.

OBIECTUL LUCRARII UM CANT.
PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

 
1.

PRIZA DE CALITATE 
SUPERIOARA

buc 3 

MANOPERA

MANOPERA 0RA

TRANSPORT

TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

   OBIECTIVUL 15 : CENTRUL MATERNAL CASA MAMEI SACELE

NR.
CRT.

OBIECTUL LUCRARII UM CANT.
PRET
UNITAR

VALOARE

MATERIALE

 
1.

FIXARE PRIZA PERETE buc 5 

MANOPERA

MANOPERA 0RA

TRANSPORT

TRANSPORT KM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Costuri inainte de recapitulatii , pentru :
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  Material      cumulat            Manopera    cumulat          Utilaj  cumulat ( dupa caz)     Transport 
cumulat
 ( Prin cumulat se intelege cumularea respectiva de la toate locatiile. Se va specifica inclusiv totalul 
de km cumulati , aferenti costului) . Se va prezenta un centralizator al costurilor pe locatii.

Total 1  cheltuieli directe , cumulat, inainte de recapitulatii=
             Recapitulatii :
 CAS cuantum total  global cumulat=

Total 2 (Total 1 + CAS)=
Cheltuieli indirecte   ... %=
Total 3 ( Total 2+ indirecte)=
Beneficiu ... %= 
Total 4 ( Total 3+ Beneficiu)=
TVA
Total  general

 Formular  Deviz sintetic     Lista consumuri de resurse materiale cumulate pe obiective
Nr. 
crt

Denumirea
resursei materiale

U.M. Consumul
cuprins în

ofertă

Prețul unitar 
(fără TVA)-

Lei-

Valoarea
(fără

TVA)-Lei-

Greutatea
(tone)

0 1 2 3 4 5=3x4 6
1
2
...
...

 Formular  Deviz sintetic    Lista consumuri resurse forța de muncă/manoperă cumulate pe obiective
Nr. 
crt

Denumirea meserii Consumul
cu

manopera
-Om/ore-

Tariful
mediu

Lei/ora-

Valoarea (fără TVA)-
Lei-

0 1 2 3 4=2x3
1
...
...

Ore manoperă

                                                     Formular Deviz sintetic 
  Lista consumuri resurse ore de funcționare utilaje de construcții cumulate pe obiective ( dupa caz)
Nr. 
crt

Denumirea utilajului de construcții Ore de
funcționare

Tariful
unitar 
(fără

TVA)-Lei/
ora-

Valoarea (fără TVA)-
Lei-

0 1 2 3 4=2x3
1
...
...

Total utilaje

Formular  Deviz sintetic         Lista consumuri resurse transporturi    cumulate pe obiective
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Nr.
crt

Tipul de transport Tone
transportate

Km  totali
cumulati
parcurși

Tariful unitar 
(fără TVA)-Lei/tona

*km-

Valoarea Lei

0 1 2 3 5 6=2x3x5
1 Transport rutier

materiale ușoare pe
dist.=    km totali

cumulati de parcurs

Totalul  costurilor  de  materiale  și  manoperă  va  fi  evidențiat  clar  (  fără  TVA),  cumulat
acestora, pentru intreaga lucrare.

Ofertarea se va realiza prin prezentarea costurilor în baza formularelor de mai sus.
La formular  deviz sintetic lista consumuri de resurse materiale cumulate pe obiective se vor

include toate materialele necesare considerate, rezultate din antemasuratoare, cumulat.
La manopera prestatorul va oferta durata real considerata de activitate dupa considerentele

proprii, pentru a efectua lucrarea. In devizul de plata a lucrarilor se vor deconta costurile maxime
ofertate corespunzatoare manoperei, cu durata de lucrare real lucrata.

La fiecare formular de deviz sintetic costul total va fi identic cu cel rezultat din totalizarea
fiecăruia corespunzator, de la antemasuratoare, fără TVA. 

Devizele sintetice se aplica pentru cumulul obiectivelor.  Se vor completa toate formularele.
Neofertarea sub această formă atrage neluarea în considerare a ofertei. 

La cladirile de la  subcapitolul  ,,A1” de reparari , cantitatile de materiale si solutiile sunt
orientative. 

Devizele din situatiile de lucrari efectuate nu vor depasi cuantumul ofertat.
La  locatia  de la  CIA Timis  este  o  situatie  specifica  coroborata  cu faptul  ca  solutia  din

antemasuratoare,  operatiunile  de  efectuat  si  cantitatile  de  executat  sunt  orientative,  trebuind  ca
lucrarea de receptionat sa fie corespunzatoare fata de rezultatele masuratorilor de efectuat,  ca si
garantie  a  repararii.  La  CIA Timis  sunt  2  cladiri  majore,  vila  8  si  vila  9  distincte,  cu tablouri
electrice pentru care trebuie efectuate masuratori si reparari. Exista alte doua cladiri mai mici, cu
retele electrice, respectiv cladirea de kinetoterapie si cladirea de birouri din apropierea intrarii in
incinta.  Inclusiv acestea trebuie verificate spre  solutionare si corespundere cerintelor tehnice de
PRAM. 
               Subcapitolul ,,A2” de masuratori.
          La urmatoarele cladiri se vor efectua câte 1 masuratoare PRAM.
          Clădirile specificate in continuare pot sa detina instalatii de împământare sau pot să nu dețină
instalații de împământare. 

La cladirile specificate in continuare, dintre cele care au instalatii de împământari si care
corespund tehnic cerintelor, prestatorul va prezenta rezultatele corespunzatoare de masuratori.

La cladirile specificate in continuare, dintre cele care au instalatii de impamintari si care nu
corespund tehnic cerintelor, prestatorul va prezenta rezultatele masuratorilor, o lista de cantitati de
lucrari de efectuat pentru aducerea cladirilor respective la cerintele corespunzatoare, pentru fiecare
cladire. Lista de cantitati va avea atasata un deviz de costuri de materiale si manopera de efectuat
pentru aducerea retelelor de impamintari la cerintele corespunzatoare. In cadrul contractului nu se
vor realiza lucrarile de aducere a cladirilor la cerintele corespunzatoare.

La  cladirile  specificate  in  continuare,  dintre  cele  care  nu  au  instalatii  de  impamintari,
prestatorul va prezenta o lista de cantitati de lucrari de efectuat pentru aducerea cladirilor respective
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la cerintele corespunzatoare, pentru fiecare cladire. Si la acestea, lista de cantitati va avea atasata un
deviz de costuri de materiale si manopera de efectuat pentru aducerea retelelor de impamintari la
cerintele corespunzatoare.
 In cadrul contractului nu se vor realiza lucrarile de aducere a cladirilor la cerintele corespunzatoare.
                                         Clădiri cu retele de împământări de măsurat

Nr.
Crt.

            Denumire  cladire / locatie Nr cladiri Nr  tablouri
generale 

Nr  aprox.  tablouri  de
distributie 

1 Locuinta  Maxim  Protejată  „  Casa
Irlanda” Hărman

1 1 0

2 CS Sf Anton Timis  depozit de alimente 1 1 1
3 Casa de Tip Familial „Chip” Săcele 1 1 0
4 Casa de Tip Familial „Dale” Săcele 1 1 0
5 Casa de Tip Familial „Donald” Hărman 1 1 0
6 Centrul  de  Plasament  „Casa  Ioana”

Rupea 
2 2 5

7 Casa de Tip Familial „Peter Pan” Lunca
Câlnicului

1 1 0

8 Casa de Tip Familial „Greierasul” Teliu 1 1 0
9 Complex de Servicii „Măgura” Codlea 4 5 9
10 Centrul  de  Îngrijire  și  Asistență  „Sf

Gheorghe” Victoria cladire S+P+4E
1 1 6

11 Imobil strada Apulum Brasov 1 3 7
12 Centrul de copii cu dizabilități „Raza de

Lumină” Brașov
1 1 0

13 Imobil S+P bucatarie, la  Centrul de 
Îngrijire și Asistență „Sf Gheorghe”  
Victoria

1 1 3

14 Imobil S+P+E ateliere la  Centrul de 
Îngrijire și Asistență „Sf Gheorghe”  
Victoria

1 1 3

15 Etaj 1 in corp cladire piata Republicii nr
2 Fagaras

1 1 0

16 Spatiu de la biserica greco-catolica  
Strada Branduselor  Brasov

2 2 3

Prestatorul  va actualiza  situatia  numarului  de tablouri  generale  si  de distributie  la  absolut  toate
cladirile. Le va prezenta intr-un centralizator al tuturor cladirilor.

B    Eșalonarea în timp a lucrărilor 
Lucrările se vor efectua în termen de maxim 60 zile de la semnarea contractului.

   C  Ofertarea
Oferta va fi făcută în lei, fără TVA, cu maxim 2 zecimale și va include toate costurile aferente

realizării lucrărilor, deplasări, măsurători, verificari. Oferta va fi facuta distinct pentru fiecare din
cele 15 obiective de reparari, ca si cost de cheltuieli directe ale fiecaror obiective, fara TVA.  

Recapitulatiile costurilor de reparari se vor aplica in oferta, pentru cumulul corespunzator de
cheltuieli directe, al obiectivelor.

La cladirile cuprinse la subcapitolul ,,A2” de masuratori se vor efectua 1 rind de servicii de
masurare,  fiecareia.  Cladirile  respective  nu  sunt  cuprinse  in  lista  antemasuratorii  de  lucrari  de
reparari al subcapitolului ,,A1” de reparari.
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Pentru acestea, ofertantul va considera cuantumul financiar de obtinut in cadrul ofertei ca si
remuneratie a serviciilor respective , astfel:

-pentru 1  Locuinta  Maxim Protejată  „  Casa Irlanda” Hărman si  5  Casa de Tip Familial
„Donald” Hărman costul masuratorilor va fi considerat si cuprins in cadrul lucrarii facturii nr 4 de la
subcapitolul  ,,A1” de reparari.

-pentru  2  CS Sf  Anton Timis   depozit  de  alimente  costul  masuratorii  va  fi  considerat  si
cuprins in cadrul lucrarii facturii nr 1 de la subcapitolul  ,,A1” de reparari.

-pentru 3 si 4 Casa de Tip Familial  „Chip” Săcele si Casa de Tip Familial  „Dale” Săcele
costul masuratorii va fi considerat si cuprins in cadrul lucrarii facturii nr 9 de la subcapitolul  ,,A1”
de reparari.

-pentru 6 Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea prestatorul va considera oferta distincta
pe care o va prezenta clar ca si cost de efectuare a masuratorilor. Va intocmi factura distincta pentru
masurare, conform ofertei, serviciu pentru care se va prezenta la locatie cu factura si cu rezultatele
masuratorilor celor 2 cladiri de la Rupea, in vederea obtinerii bunului de plata de la sefa de locatie a
facturii respective.

-pentru  7 Casa  de  Tip  Familial  „Peter  Pan” Lunca  Câlnicului  si  8  Casa  de  Tip  Familial
„Greierasul” Teliu costul masuratorilor va fi considerat si cuprins in cadrul lucrarii facturii nr. 7 de
la subcapitolul  ,,A1” de reparari.

-pentru 9 Complex de Servicii „Măgura” Codlea prestatorul va considera oferta distincta pe
care o va prezenta clar ca si cost de efectuare a masuratorilor. Va intocmi factura distincta pentru
masurare, conform ofertei, serviciu pentru care se va prezenta la locatie cu factura si cu rezultatele
masuratorilor  tuturor cladirilor de la Codlea,  in vederea obtinerii  bunului de plata de la sefa de
locatie, a facturii respective.

-pentru 10 Centrul de Îngrijire și Asistență „Sf Gheorghe” Victoria cladire S+P+4E, 13 Imobil
S+P bucatarie Victoria de la  Centrul de Îngrijire și Asistență „Sf Gheorghe”, 14 Imobil S+P+E
ateliere de la Victoria al  Centrului de Îngrijire și Asistență „Sf Gheorghe” prestatorul va considera
oferta distincta pe care o va prezenta clar ca si cost de efectuare a masuratorilor. Va intocmi factura
distincta pentru masurare, conform ofertei, serviciu pentru care se va prezenta la locatie cu factura si
cu  rezultatele  masuratorilor  tuturor  cladirilor  de  la  locatia  de  la  Victoria,  in  vederea  obtinerii
bunului de plata de la sefa de locatie a facturii respective.

-pentru 11, respectiv intregul imobil din strada Apulum Brasov prestatorul va considera oferta
distincta  pe care o va prezenta clar  ca si  cost de efectuare a masuratorilor.  Va intocmi  factura
distincta pentru masurare, conform ofertei, serviciu pentru care se va prezenta la seful serviciului
Administrativ cu factura si cu rezultatele masuratorilor intregii cladiri din strada Apulum Brasov, in
vederea obtinerii bunului de plata a facturii respective.

-pentru 12 Centrul de copii cu dizabilități „Raza de Lumină” Brașov costul masuratorilor va fi
considerat si cuprins in cadrul lucrarii facturii nr. 5 de la subcapitolul  ,,A1” de reparari.

-pentru 15 Etaj 1 in corp cladire l piata Republicii nr 2 Fagaras si 16 Spatiu de la biserica
greco-catolica  Strada  Branduselor  Brasov prestatorul  va  considera  oferta  distincta  pe care o va
prezenta clar ca si cost de efectuare a masuratorilor acestor doua locatii. Va intocmi factura distincta
pentru  masurare,  conform  ofertei,  serviciu  pentru  care  se  va  prezenta  la  seful  serviciului
Administrativ cu factura si cu rezultatele masuratorilor de la cele doua cladiri, in vederea obtinerii
bunului de plata a facturii respective.

Astfel,  pentru intregul contract, in cadrul ofertei  prestatorul va prezenta un centralizator al
tuturor lucrarilor de reparari si a serviciilor de masurare din care sa reiasa clar costul total ofertat de
contractat. Oferta trebuie sa evidentieze distinct tot ce se va presta ca si lucrari si servicii de facturat
in baza ofertei, astfel :

-Lucrarile de la toate cele 15 obiective de reparat carora li  se vor emite cele 7 facturi ale
lucrarilor de la subcapitolul  ,,A1” de reparari.

-Serviciile  de  masurare  pentru  care  se  vor  intocmi  cele  5  facturi  distincte  de  la
subcapitolul  ,,A2”  de  masuratori  corespunzatoare  serviciilor  de  masurare  de  la  Rupea,  Codlea,
Victoria,  strada Apulum Brasov, si  Spatiu de la Protopopiat  Fagaras impreuna cu imobil  strada
Branduselor Brasov.
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Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta este de 60 zile.
Pentru ca oferta să fie declarată admisibilă, ca cerințe obligatorii, ofertantul trebuie să prezinte

o listă cu principalele lucrari efectuate în ultimii 2 ani care să conțină valorile, perioadele de prestare
și beneficiarii, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați.

Prestările  de lucrări  executate  se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente
emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă sau de către clientul privat beneficiar.

Vizitarea amplasamentelor
Este  necesară  vizitarea  spre  analiză  a  locatiilor,  inainte  de  finalizarea  ofertei. Vizitarea

amplasamentelor  de către  ofertanți  in scopul asumarii  preluarii  lucrarilor  de efectuat  in vederea
efectuarii  acestora  la  parametrii  calitativi,  se  va  realiza  în  baza  unei  solicitări  scrise,  adresată
autorității  contractante  cu  48  ore  înainte  de  data  în  care  ofertantul  dorește  să  viziteze
amplasamentul.

În solicitare se vor menționa datele de identificare (nume, prenume, serie și nr. CI/BI) ale
persoanelor pentru care se solicită aprobarea vizitării amplasamentului. 

Propunerea tehnică
     Va respecta în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini. Aceasta trebuie să reflecte

asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în documentele achiziției. 
Nu este admisă forma de prezentare a propunerii tehnice constând în copierea in totalitate

absoluta  a  informațiilor  puse  la  dispoziție  de  autoritatea  contractantă,  fara  insusirea  procesului
tehnologic de realizat.  În caz contrar, oferta va putea fi respinsă ca fiind inacceptabilă în baza art.
215 alin. (4) din Legea 98/2016 actualizată, privind achizițiile publice. In acest sens, propunerea
tehnică va fi intocmita pentru sistemul tehnologic optim de efectuare a lucrarilor, pe care prestatorul
il  poate  considera  in  urma  analizarii  la  locatii  a  necesarului  de  operatiuni  si  a  cantitatilor
corespunzatoare reale de executat. 

Dupa caz si dupa considerentele tehnologice proprii, prestatorul va putea prezenta cerintele
apreciate, care trebuie sa fie in concordanta cu efectuarea lucrarilor necesare, din cadrul propunerii
sale din descrierea succinta a lucrarilor.  In aceasta situatie, ofertantul va semnala beneficiarului
optiunile si propunerile proprii, in vederea reglementarii si definitivarii solutiei si cantitatilor reale
de executat si receptionat.

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel  încât în procesul de evaluare,  în informațiile  din
aceasta,  să  permită  identificarea  corespondenței  cu  specificațiile  tehnice  solicitate  în  caietul  de
sarcini și va conține cel puțin:

1.O succintă descriere a evoluției lucrărilor;
2. Prezentarea duratei de realizare a repararilor si masuratorilor;

   Ofertantul va trebui să-și ia angajamentul realizării integrale și în intervalul de timp stabilit de
autoritatea contractantă, a lucrărilor solicitate de beneficiar. 

Ofertantul câștigator va depune o garanție de bună execuție , în termen de 5 zile lucrătoare de
la semnarea contractului, in cuantum de 5% din valoarea ofertata fara TVA. 

Garanția de bună execuție se restituie astfel: 
a) 70 % din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii proceselor-verbale de

recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar
riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) Restul  de  30%  din  valoarea  garanției,  la  expirarea  perioadei  de  garanție  a  lucrărilor
executate pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Perioada minima de garantie trebuie sa fie de minim 6 luni de la data semnării contractului.
Pentru receptionare lucrari  prestatorul va solicita  Comisia de receptie,  la  locatii.  Receptia  se va
efectua in termen de 30 zile  de la data  solicitarii  Comisiei,  de catre prestator.  Prestatorul  va fi
prezent la receptii. Se vor intocmi P.V. de receptii, pentru fiecare din cele 15 locatii. 
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La receptie prestatorul va prezenta dovada realizarii  calitative a masurarilor PRAM pentru
lucrarile efectuate. Masurarile trebuie sa corespunda cerintelor tehnice, pentru toate cladirile la care
s-au efectuat lucrari de reparari.

D. Facturarea si plata lucrărilor de reparari si a serviciilor de masurari

Pentru reparari se vor emite facturi pentru locații, astfel:
Factura nr. 1 pentru obiectivele  nr 1+2
Factura nr. 2  pentru obiectivele nr  3+4+5+6
Factura nr. 3 pentru obiectiv  nr  7
Factura nr. 4  pentru obiectivele nr  8+9
Factura nr. 5 pentru obiectiv  nr 10+11+12+13
Factura nr. 6 pentru obiectiv  nr 14
Factura nr. 7 pentru obiectiv  nr 15

Pentru serviciile de la subcapitolul ,,A2” de masuratori se vor emite cele 5 facturi distincte
de la subcapitolul ,,A2” de masuratori corespunzatoare serviciilor de masurare de la Rupea, Codlea,
Victoria, strada Apulum Brasov si Spatiul din piata Republicii nr 2 Fagaras impreuna cu imobil
strada Branduselor Brasov. Astfel , in total se vor emite 7+5=13 facturi.

Facturile vor fi vizate cu „bun de plată” de fiecare șef de centru. Facturile se vor prezenta la
receptii la fiecare obiectiv impreuna cu rezultatele masuratorilor fiecaror obiective. 

Pentru  receptie,  prestatorul  va  anunta  comisia  de  receptie,  cu  minim  3  zile  inainte  de
efectuarea receptiilor. Receptia se va face in termen de 30 zile de la convocarea comisiei.

Plata se va face după definitivarea actelor.

E  Conditii de participare la ofertare
Agentul  economic  trebuie  să  fie  autorizat  conform codului  CAEN corespunzător
lucrări de reparatii PRAM si sa detina autorizare ANRE.

F  Criteriul de selecție
Pentru ca oferta să poată fi acceptată, trebuie să fie conformă solicitării capitolelor A și C. 
Evaluarea ofertelor și ulterior atribuirea contractului se va face respectând criteriul "cel mai

scazut pret" din din Legea nr. 98/2016.
Oferta totală trebuie să se încadreze fondurilor bugetare alocate.             

Aprobat  Director General

Intocmit      Avizat Sef Serviciu 
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