
 



 

 

 

 

11. Date generale  Situația existentă 

Școala Gimnazială Nr. 3 Târnăveni , construcţie din annul 1965 

Școala Gimnazială “ Vasile Moldovan “construcţie din anul 1972 

         Lucrările vizează reparații urgente pentru stoparea degradării interiorului construcției, pentru 

prevenirea infiltratiilor de apă în structura acoperişurilor şi în interiorul imobilelor respective. 

12. Materiale necesare şi lucrări de executat 

Hidroizolaţii cu membrane bituminoase 

La executarea hidroizolaţiei se vor respecta instrucţiunile producătorului membranelor privind 

tehnologia de aplicare.  

Lucrări de executat și materiale necesare 

 Amorsare supraf.pentru aplicare strat difuzie vapori cu bitum tăiat în 2 straturi 

supraf.orizontale si verticale 

Bitum pt.materiale la lucrări de hidroizolaţii tip H80/90 S7064 

Hidroizolaţie cu membrană bituminoasă-asimilat 

Membrana hidroizolatoare cu ardezie (4 kg./mp.) 

Prevederi generale 

            Pentru realizarea lucrărilor  de calitate se vor respecta următoarele condiţii: 

            - lucrările de hidroizolaţii vor fi executate de personal specializat, cu lucrători instruiţi special şi 

dotaţi cu sculele şi dispozitivele specifice. 

Fiind lucrări executate pe timp friguros se va respecta “ Normativul pentru realizarea lucrărilor pe 

timp friguros” 

Se vor respecta Normele de Protecția Muncii, inclusiv cele privind lucrul la înălțime. 

 

Obligaţiile executantului: 

   Executantul va avea următoarele obligații specifice: 

 Să asigure forţa de muncă, materialele și echipamentele specifice realizării operaţiunilor de reparare şi 

recondiţionare; 

 Începerea lucrărilor se va face numai pe bază de ordin de începere a lucrărilor. 

 Executantul are obligaţia să respecte obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă, sănătate şi securitate în  

muncă, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului.  

 Executantul are obligația de a asigura pe parcursul derulării lucrărilor perimetrul clădirii, pentru prevenirea 

producerii unor accidente nedorite, în caz contrar, acesta va fi direct răspunzător și va suporta toate 

cheltuielile.    

 Executantul lucrării are obligația de a asigura materialele ce urmează să fie puse în operă pentru ca acestea 

să facă fața la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi scăzute, la 

precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului, în așa fel încât să ajungă în bună stare la 

destinația finală. 

Transportul și depozitarea materialelor, va intra în atribuțiunile executantului lucrării. Executantul este direct 

răspunzător de orice deteriorare produsă  pe timpul execuţiei lucrărilor. 

 Transportul - (încărcarea/descărcarea) la groapa de gunoi (deşeuri inerte), a deșeurilor rezultate în urma 

lucrărilor executate, va intra în atribuțiunile executantului lucrării. 

 La finalizarea lucrărilor se va prezenta situația finală de lucrări și se va întocmi proces verbal de recepţie a 

lucrării; 

 

 

 

 

 



 

 

Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta în mod obligatoriu Normele de Protecția Muncii 

conform legislației în vigoare, Normele de Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protecția Mediului, atât cele 

generale, cât și cele care sunt în vigoare în domeniul educației, precum și cele specifice construcțiilor, inclusiv 

cele privind lucrul la înălțime. 

 

Recepţia lucrărilor se va face în două etape: 

- receptia la terminarea lucrărilor; 

- receptia finală, care este receptia efectuată dupa expirarea perioadei de garanţie. 

       Recomandăm vizitarea amplasamentului înainte de elaborarea ofertei. 

 Elaborarea ofertei fără vizitarea amplasamentului cade în responsabilitatea ofertantului. 

 

13. Clauze obligatorii: 
Perioada de garantie pentru lucrarile executate va fi de 24 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la 

terminarea lucrărilor, perioada in care executantul va suporta toate cheltuielile necesare pentru eliminarea eventualelor 

deficiente aparute in acest timp din vina sa.  

     Preţul din ofertă este ferm şi nu poate fi majorat la încheierea contractului. 

Executantul va constitui garanţia de bună execuţie, în cuantum de  10% din valoarea contractului 

fără TVA  în termen de 5 zile de la semnarea contractului. 

14. Sarcinile contractului 

Propunerea financiară trebuie sa se încadreze în suma prevăzută în Anunțul publicitar pentru îndeplinirea 

contractului de achizitie publică.  

Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru execuția contractului. 

15. Criterii de atribuire:  

Oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile şi publicarea în SEAP a ofertei 

câştigătoare. În pretul ofertat vor fi cuprinse toate costurile necesare îndeplinirii tuturor operaţiunilor 

care se impun. 

Modul de prezentare a ofertei 

Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite oferta.  

 Propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor prezenta conform formularelor anexă care însoţesc 

caietul de sarcini. În plicurile ofertanților se vor regăsi completate toate formularele care însoţesc 

caietul de sarcini. În formularul F3 Lista cu cantitățile de lucrări Deviz ofertă se vor completa toate 

pozițiile/rândurile. 

             

Durata de execuţie a contractului este de maximum 10 zile calendaristice pentru cele două locaţii. 

Execuţia contractului va începe la data semnării ordinului de începere a lucrărilor şi a primirii front de lucru.  

În funcţie de condiţiile atmosferice, se vor semna procese verbale de întrerupere a lucrărilor pentru perioadele 

respective, care se vor justifica cu documente, iar termenul de execuţie al lucrărilor va fi prelungit cu 

perioada de întrerupere respectivă. Reluarea lucrărilor se va face în baza proceselor verbale de predare-

primire front de lucru. 

Pentru fiecare locaţie, ofertanţii vor avea în vedere următoarele: elemente de protejare a terasei pe 

perioada desfacerii hidroizolaţiei, transportul materialelor şi molozului (deşeuri), estimându-se de către 

ofertanţi cantităţile, precum şi proba hidroizolaţiilor, prin inundare cu apă. Eventualele remedieri 

necesare, datorate proastei executii se vor face fără plata suplimentară. 

Decontarea lucrărilor se va face în baza situaţiei finale de lucrări si se vor ataşa procesele verbale de recepţie 

la terminarea lucrărilor. 

Plata se va face de autoritatea contractantă în termen de 30 zile lucrătoare de la data recepțíei la terminarea 

lucrărilor  și a înregistrării facturii la sediul beneficiarului. 

 

 

 

 



 

 

Ofertele vor fi transmise în plic sigilat la adresa Strada Fabricii,nr.4, Târnăveni, judeţul Mureş, 

Şcoala Gimnazială “ Vasile Moldovan “, structura arondată la Școala Gimnazială Nr. 3 Târnăveni, Data şi ora 

limită pentru depunerea ofertelor:   4.12.2017,   ora 1300.  

Plicul exterior va fi completat cu:denumirea si adresa unităţii şcolare, Școala Gimnazială “ Vasile Moldovan “ 

Strada Fabricii,nr.4, Târnăveni, judeţul Mureş. denumirea autorității contractante Școala Gimnazială Nr. 3 

Târnăveni obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta Lucrări de reparaţii hidroizolaţie, denumirea și 

adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, precum si cu inscriptia: a nu se 

deschide înainte de  4.12.2017 ORA 13.10 . 

Criteriul de atribuire: - preţul  cel mai scăzut, dintre ofertele declarate admisibile. 

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta 30 de zile  (de la 

termenul limită de primire a ofertelor). 

                     

 DISPOZIŢII FINALE 

  Ofertele vor fi depuse în plic închis la secretariatul şcolii, cu specificația Lucrări de reparații hidroizolație, 

până la data de 04.12.2017, ora 1300. Deschiderea plicurilor se va face în data de 4.12.2017, ora 13,10. La 

deschiderea plicurilor pot participa și ofertanții. Ofertanții vor fi notificați în scris cu privire la atribuirea 

contractului. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este preţul  cel mai scăzut, dintre ofertele 

declarate admisibile. 

 Ofertantul trebuie să suporte toate costurile legate de pregătirea şi prezentarea ofertei sale şi Autoritatea 

contractantă nu va fi răspunzătoare pentru aceste cheltuieli, indiferent de modalitatea de desfăşurare sau de 

rezultatul procedurii de atribuire. Autoritatea contractantă va avea dreptul de proprietate asupra tuturor ofertelor 

depuse în prezenta procedură de atribuire, iar ofertanţii nu au dreptul de a li se returna ofertele de către autoritatea 

contractantă. 

 

Întocmit Lupu Alina. 


