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Caiet de sarcini
„Reparaţii tencuială faţadă Complex de nataţie şi kinetoterapie”
Lucrări de intervenţie propuse
Nr.
Crt.
0
1.
2.
3.
4.

5.
6.

UM

Lucrări - desfaceri şi refaceri arhitectură

2

1
schela h>3m (manopera)
desfacere tencuială decorativă
desfacere masă de şpaclu + plasă fibră + tencuială decorativă
suplimentare dibluri faţadă
masă de şpaclu + plasă din fibră de sticlă 145kg/mp + tencuială
decorativă 1,5mm
Transport moloz la ... km cu auto

MP
MP
MP
BUC

Cantitatea
3
312
206
62
200

MP
TO

62
1

Cod CPV: 45410000-4 - Lucrări de tencuire
Instrucţiuni pentru ofertanţi:
Ofertantul va depune un C ertificat constatator, în original sau copie legalizata sau copie cf. cu
o r ig i^
Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa
te z ffie ca obiectul de activitate al operatorului economic include si obiectul achiziţiei; datele
precizate in acest document vor fi reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Se va solicita dovada (proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor) executării şi finalizării
anterior datei depunerii ofertelor, a cel puţin unei lucrări sim ilare ca natură şi com plexitate cu
cea de faţă. Lipsa oricăror din aceste documente poate justifica comisia de evaluare în
alegerea altui ofertant cu o ofertă completă.
Garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea fără TVA a contractului şi se constituie prin
virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate
bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă Ia contract.
Termenul de execuţie este de 21 zile calendaristice de la data sem nării contractului de
către ambele părţi.
Perioada de garanţie: 36 lu n i de la data sem nării procesului verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor.

Avizat,
DGA
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