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CAIET  DE  SARCINI 

I.INTRODUCERE  

Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 

potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii 

contractante şi cu cerinţele prevăzute mai jos.  

Caietul de sarcini  face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de achiziție 

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. În acest sens, orice ofertă de achiziție care se 

abate de la prevederile caietului de sarcini, sau prezintă oferta cu caracteristici tehnice inferioare 

celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi respinsă ca fiind 

neconformă.  

II. SCURTĂ DESCRIERE  

În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice personalului său, Ministerul Mediului, 

intenţionează  să achiziţioneze lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare de la sediul Ministerului 

Mediului  din Bulevardul Libertătii nr. 12. 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Achiziție lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare de la sediul Ministerului Mediului  din 

Bulevardul Libertătii nr. 12. 

IV. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE, SPECIFICAȚII TEHNICE 

Achiziție lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare de la sediul Ministerului Mediului  din 

Bulevardul Libertății nr. 12, conform estimării din tabel. 

DEVIZ ESTIMATIV MODERNIZARE GRUPURI SANITARE   

MINISTERUL MEDIULUI   

    

Nr.crt. Denumire operatiune U/M                                  Cantitate 

1 Gresie mp 350 

2 Faianta mp 1100 

3 Usa Termopan PVC buc 16 

4 Refaceri tencuieli, zidarie, glafuri mp 100 

5 Zugraveli si vopsitorii lavabile in 2 straturi mp 500 

6 WC buc 22 

7 Capac WC buc 22 

8 Rezervor WC buc 22 

9 Racord flexibil racordare WC buc 22 

10 Pisoar buc 4 

11 Robinet cu fotocelula pisoar buc 4 

12 Racord flexibil racordare pisoar buc 4 

13 Lavoar 55-60 cm buc 9 

14 Picior lavoar buc 9 

15 Racord flexibil racordare lavoar buc 18 

16 Robinet cu fotocelula lavoar buc 9 

17 Oglinda lavoar buc 9 

18 Robinet 1 1/4 cu olandez buc 4 



19 Conector PPR 40x1 1/4 FI buc 4 

20 Conector PPR 40x1 1/4 FE buc 4 

21 Robinet coltar 1/2 x 1/4 buc 24 

22 Robinet coltar 1/2 x 1/2 buc 28 

23 Teava PPR 40 ml 100 

24 Teava PPR 32 ml 32 

25 Teava PPR 25 ml 32 

26 Teava PPR 20 ml 120 

27 Izolatie tubolit 42x 9 ml 100 

28 Izolatie tubolit 35x6 ml 32 

29 Izolatie tubolit 28x6 ml 32 

30 Izolatie tubolit 22x6 ml 100 

31 Coliere teava 40 buc 100 

32 Coliere teava 32 buc 32 

33 Coliere teava 25 buc 32 

34 Coliere teava 20 buc 120 

35 Teu redus PPR 40 x 25 x 40 buc 16 

36 Teu redus PPR 40 x 20 x 40 buc 6 

37 Teu redus PPR 32 x 20 x 32 buc 8 

38 Teu redus PPR 25 x 20 x 25 buc 4 

39 Teu PPR 40 egal buc 2 

40 Redus PPR 40 x 32 buc 4 

41 Redus PPR 32x25 buc 6 

42 Redus PPR 25 x 20 buc 6 

43 Teu PPR 20 egal buc 16 

44 Teu PPR 25 egal buc 4 

45 Teu redus PPR 25 x 20 x 20 buc 28 

46 Cot PPR 40 buc 10 

47 Cot PPR 25 buc 50 

48 Cot PPR 20 buc 200 

49 Cot cu talpa PPR 20x1/2 FI buc 52 

50 Mufa PPR 40 buc 10 

51 Mufa PPR 32 buc 10 

52 Mufa PPR 25 buc 10 

53 Mufa PPR 20 buc 10 

54 Robinet 3/4 cu olandez buc 14 

55 mufa rapida 1 1/2 buc 10 

56 Redus 1 1/2 x 1 1/4 buc 2 

57 Conector PPR 25 x 3/4 FI buc 7 

58 Conector PPR 25 x 3/4 FE buc 7 

59 Demontat-montat corp incalzirea buc 14 

60 Demontat-montat statie osmoza inversa buc 15 

61 Scafe rigips 0,3 x 0,3 ml 40 

62 Demontari scafe ml 40 

63 Transport moloz mc 5 

    
 

 

 

 



V. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 

Prestatorul are următoarele obligații: 

-să execute  lucrări de reparații și renovare grupuri sanitare de la sediul Ministerului Mediului  din 

Bulevardul Libertății nr. 12 

-să asigure standardul de calitate specific lucrărilor executate, asigurând o garanție de minim 5 ani 

de la data finalizării lucrărilor. 

-să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, cerute de 

și pentru executarea lucrărilor. 

-prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție 

utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata executării lucrărilor. 

-orice pagube materiale produse de lucrările executate vor fi remediate de către prestatorul, pe 

cheltuiala proprie. 

-intră în obligațiile prestatorului să evacueze și să transporte zilnic toate materialele și molozul 

rezultat în urma lucrărilor executate cât și remedierea eventualelor deteriorări pe care le provoacă 

din neglijența sa. 

- accesul personalului ce va efectua lucrările în instituție se va face pe la intrarea din spatele 

instituției, str. ANTIM IVIREANU. 

Lucrările de reparații și renovare a grupurilor sanitare, vor fi verificate din punct de vedere calitativ 

pe etape de execuție, încheindu-se proces verbal din care să rezulte că au fost respectate 

următoarele: 

- decopertare pereți, plăci ceramice,faianță, gresie, gips-carton; 

-placare faianță și gresie, gips-carton; 

-îndreptare, finisare, placare gips-carton pereți; 

-vopsitorie pereți, tavane, țevi, profile, uși; 

-demontare-montare uși interior; 

-demontare-montare instalație sanitară (coturi, robineți, țeavă, baterii lavoar, conectori,izolație, 

coliere,reducții, teuri, mufe,racorduri, vas wc,bazine alimentare apa, sifoane pardoseală, oglinzi, 

savoniere, suporturi); 

- demontări-montări scafe, corp încălzire, stație osmoză inversă; 

-cărat, transportat moluz; 

 -chituri pentru rosturi plăci ceramice; 



-calitatea suportului-rigiditate, aderență, planeitate, umiditate; 

-calitatea amorsajului și lipirea corectă; 

- verificarea terminării etapei executate anterior( proces verbal de recepție calitativă a stratului 

suport); 

-planeitatea stratului suport, fiind admisă o singură denivelare de ±5mm, pe o suprafață verificată 

cu dreptarul de 2 m în orice direcție. 

-existența certificatelor de garanție și calitate pentru materialele și semifabricatele care intră în 

componența lucrărilor de reparații. 

Lucrările vor fi executate în tranșe la sediul Ministerului Mediului din Bd. Libertății nr.12, Sect. 5, 

București, intre orele 08:30-16.30. 

Prestatorul va primi un plan al locației pentru a întocmi un grafic de execuție și montaj de comun 

acord cu beneficiarul. 

Prestatorul va asigura transportul materialelor și a accesoriilor la sediul MM, până la locul desfășurării 

lucrărilor conform graficului stabilit. 

Montajul va cuprinde: decopertarea straturilor vechi de pe pereți, pardoseli și de oriunde este necesar, 

iar  lucrările se vor efectua în conformitate cu specificațiile tehnice. 

Prestatorul are obligația de a deține în dotarea echipelor de montaj a uneltelor/ sculelor necesare 

pentru preluarea molozului sau a prafului.  

Totodată în grija prestatorului intră şi procurarea tuturor materialelor necesare pentru montajul şi 

testarea respectivelor produse. 

Prestatorul va prezenta beneficiarului o listă cu salariaţii (nume, prenume, C.I) ce vor efectua livrarea 

şi lucrările execuție în vederea aprobării accesului în instituţie. 

Ofertanții vor putea vedea suprafețele care fac obiectul contractului la sediul Ministerului Mediului 

din Bulevardul Libertății nr. 12, de luni pâna vineri între orele 10-14. 

VII. RECEPŢIA 

Recepţia cantitativ-calitativă se va face în prezenţa ambelor părţi. Acestea vor fi consemnate într-un 

proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi, conform prevederilor legale în vigoare. 

Beneficiarul va desemna o persoană de legătură, implicată în derularea contractului, care va comunica 

cu prestatorul în vederea rezolvării eficiente a problemelor tehnice care pot apărea. 

Efectuarea plăţii către furnizor se va efectua în tranşe, conform graficului de execuție stabilit de 

comun acord cu beneficiarul. 

VIII. GARANŢIA 

Prestatorul va furniza un certificat de garanţie în care se precizează data execuției. 

Garanția produselor va fi cea oferită de producător. 

Garanția lucrărilor va fi de minim 5 ani. 

 

 



 

IX. LOCUL, TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR  

 Serviciile vor fi prestate și finalizate la sediul Beneficiarului pâna la data de 22/12/2017. 

 

X. PLATA 

În vederea efectuării plății, prestatorul va prezenta deviz final de lucrări executate și listă de 

cantități. 

 

 

 

 

Mihaela CLAPAN, Șef Serviciu 

Direcția Investiții, Achiziții și Logistică 

 

Întocmit:  Vasile PARASCHIV, Consilier 

Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Logistică 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


