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CAIET DE SARCINI
Lucrări de reparaţii Sala A110 Corp A

Contract Beneficiar UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN
SUCEAVA
Cod CPV : 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale si renovare
Lucrări propuse a se realiza în vederea realizării lucrării de reparaţii Sala A110 Corp A
*- reparaţii cu glet la pereţi şi la tavane - 65 mp
-

zugrăveli cu var lavabil alb, în două straturi var şi amorsa -1 7 0 mp

-

montat pardoseli dinkparchet laminat Supreme Glâssic 10 mm 5338 oak patina sau

10^ t^ ||5 o a ly jjr^
:ii:parc

montat.'prom de trecere din
montat Uşă PORTA

CPL culoare stejar Milano 5 + toc metallic
IY—''Tbuc

vopsit glaf culoare: maro

3 mp '

vopsit calorifere culoare: crem/bej —2 buc
Ofertantul va depune un Certificat constatatoriMoidginal sau copie legalizata sau copie cf. cu
originalul, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa
rezulte ca obiectul de activitate al ^peratordulîăl5^m i<iinclude si obiectul achiziţiei; datele
precizate in acest document vor fi-reile/actuale la data lim ita de depunere a ofertelor.
Garanţia de bună execuţie este de 5% din valoarea fără TVA a contractului şi se v a de pune în
contul R057TREZ5915005XXX002307 special deschis de universitate pentru garanţii de bună
execuţie şi care sunt în cuantum mic.Termenul de execuţie a lucrării este de 10 zile lucrătoare de
la data primirii ordinului de începere, Pentru montarea uşii PORTA DOOR termenul de execuţie
este de 45 zile calendaristice.Plata se va face după acceptarea situaţiilor de lucrări de către
dirigintele de şantier şi semnarea procesului verbal de recepţie de către comisia de recepţie la
terminarea lucrărilor.
Valoare estimată fără T.V.A.: 8.400 lei:
Adm.Financiar

S ef Serviciu Achiziţii

Alexandru

Jr.Eugenia MUNTEANU
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