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ANUNT ACHIZITIE DIRB C TA
..LUCRARI

TAMPLARIE PVC SEDIU PRIMARIE"

In temeiul prevederilor art.7 alin(5) din Legea nr.9812016 privind achiziJiile publice si art.
43 din H.G. nr.39512016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizilie publica/acordului cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile
publice, Primaria oras Iernut, cu sediul in oras Iemut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9 ,cod postai
545100, telefon 0265-471.410 ; fax 0265-471.376, e-mail: iemut_@cjmurgs,m in calitate de
autoritate contractanta achizitioneaza;Lucrari tamplarie pvc sediu primarie: achizi\ie directa.
Sursa de finanlare - bugetul local al orasului Iemut

Detalii anunj:
Tip anunf: - cumparare directa Tip contract - Produse
1. Denumirea achiziliei : Lucrari tamplarie pvc sediu primarie
2. Cod clasificare : Cod CPV - 45421000-4 Lucrari de tamplarie
3. Valoarea estimata; 9000 lei fara tva
4. Condilii contract - in conformitate cu cerinlele din tema
Garanlii solicitate
5. Garantia de bun6: nu este cazul
6. Condilii de participare :

Achizitia directa se va efectua prin intermediul catalogului electronic publicat in SEAP.
Transmiterea ofertei de pret in catalog presupune acordul agentului economic de respectare a
tuturor cerintelor din Caietul de sarcini. Totodata, agentii economici interesati- care transmit oferta
de pr6t in catalogul electronic, vor depune la registratura autoritatii contractante pana la data de
07.09.2017 certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca
domeniul de activitate corespunde cu obiectul contractului ( original/copie legalizatalcopie lizibila
cu mentiunea copie confom cu originalul semnat si stampilat), propunerea tehnica, declaratiile
pe proprie raspundere prin care prestatorul se obliga sa respecte prevederile legislative referitoare
la masurile de protectie a mediului si la conditiile de munca si protectia muncii. Pretul ofertei este
ferm, neajustabil si valabil pe toata durata de derulare a contractului si va fi exprimat in lei, fara
TVA.
7. Criterii de adjudecare ; prelul cel mai scdzut in lei
8. Data limita de depunere a ofertelor 07.09.2017
9. Adresa la care se transmit ofertele; Propunerea financiara se va incarca in catalogul electronic,
in SEAP www.e-Iicitatie.ro cu denumirea Lucrari tamplarie pvc sediu primarie conform
anunt nr.18571.
10. Informa{ii suplimentare: prezentul anunt insotit de caietul de sarcini sunt disponibile pe site-ul:
Www.primariaiernut.ro .

Primar,
Nicoara loan
Intocmit:

\V-

CAIET DE SARCINI
Lucrari tamplarie PVC- sediu Primarie Iernut

I. Informatii generale
1.1. Denumirea autorităţii contractante: Oras Iernut
1.2. Denumirea lucrării: Lucrări tâmplarie interioară
1.3. Amplasament: Lucrarea se va efectua la sediul Primariei Iernut, str. 1
Decembrie 1918 nr. 9, judet Mures
II. Descriere lucrare :
Se vor inlocui complet 8 uşi din lemn cu 8 usi din PVC , si se va monta un geam
PVC la caserieș se vor efectua reglaje la usi si ferestra PVC .
III. Locaţia unde se vor efectua lucrarile de demontat usi din lem si
montat usi din PVC , precum si montaj fereastra Caserie este sediul Primariei
Iernut, str. 1 Decembrie 1918 nr. 9, judet Mures
IV.
3 Lista cu cantitati de lucrari:
Se vor demonta 8 usi din lemn si se vor monta in locul lor 8 usi din PVC si 1 geam PVC
dupa cum urmeaza:
- USI 2,05/1,02 M - PANEL ... 8 BUC
- GEAM 0,75x0,55 M ... 1 BUC
Tamplaria ce urmeaza a se inlocui va fi de culoare alb ( PANEL ALB 24 MM)
V.

Cerințele de ofertare pentru execuția lucrărilor

La elaborarea ofertei se vor respecta în totalitate specificaţiile din
prezentul caietul de sarcini şi listele de cantităţi.
A. Propunerea tehnică va cuprinde:
1.
Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu perioada de garantie de
buna executie acordata lucrarii exprimata in luni. Nu se accepta o garantie de
buna executie mai mica de 36 luni.
2.
Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere prin care se
obliga sa respecte prevederile legislative referitoare la masurile de protectie a
mediului pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari.
3.
Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere prin care se obliga
sa respecte prevederile legislative referitoare la conditiile de munca si protectie a
muncii.
Totodată , constructorul va mai avea si următoarele obligaţii :
• obligaţia de a utiliza numai materiale, care au agremente tehnice
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valabile şi în conformitate cu prevederile din acest caiet de sarcini;
obligaţia de a asigura o structură de organizare care cuprinde
personal calificat, cu experienţă şi suficient din punct de vedere
numeric, pentru a asigura respectarea riguroasă a programului de
construcţii şi a prevederilor contractului;
obligaţia de a reface sau de a remedia orice lucrare
necorespunzătoare din punct de vedere calitativ;
obligaţia ca, la terminarea lucrărilor, să evacueze de pe şantier toate
utilajele de construcţii, surplus de materiale, ambalaje, deşeuri şi
lucrări provizorii;
obligatia de a asigura zona de lucru si va proteja echipamentele sau
dotarile aflate in apropierea zonelor de lucru ;

B. Propunerea financiară :
Va cuprinde devizul ofertă , pe baza listei de cantităţi , din
prezentul caiet de sarcini , care vor cuprinde articolele de lucrari , cotele
procentuale privind cheltuielile cu manopera, cheltuielile indirecte precum si
profitul , la care se vor atasa separat , listele de materiale , manoperă , utilaj si
transport, care va cuprinde la final valoarea totala a ofertei .
IV

Masuri de securitate si sanatate in munca :

- Hotarare 300/03.06 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;
- Normativ de siguranta la foc a constructiilor P 118 - 99.
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora C 300/94, elaborat MLPAT
20/N/11.07.1994.
- HG 300/02.03.2006 -privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile + ORD. Nr. 242 din 23 martie 2007 pentru
aprobarea
Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de
securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrării
pentru şantiere temporare ori mobile.
- HG 971/2006 M.O. nr. 683-09.08.2006 - privind cerinţele minime pentru
semnalizarea de securitate si /sau de sanatate la locul de munca
- HG 1091/2006 M.O. nr. 739-30.08.2006 - privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru locul de munca
- HG 1425/2006 M.O. nr. 882/30.10.2006- norme metodologice pentru
aplicarea legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
- NE 002-97-Norme privind masurile de asigurare a igienei si sanatatii
oamenilor, a refacerii si protectiei mediului, la lucrarile de executie a
constructiilor
- LG. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, aplicata prin HG 1425/2006
- norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 modificata si completata prin
HG nr.955/2010.
- HG.1146/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pt.
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
(M.O.815/03.10.2006).

- HG.1051/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pt.
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pt.lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare.
- HG.1048/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pt.
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca.
La executarea lucrarilor se vor respecta masurile de securitate si
sanatate in munca specificate anterior precum si altele impuse de procedeele
tehnologice specifice.
Formatiile de lucru vor fi instruite corespunzator si va fi numit un
responsabil calificat care sa urmareasca instruirea, dotarea cu mijloace adecvate
de protectie si respectarea masurilor conform programului intocmit.
Inainte de inceperea lucrarilor si la schimbarea specificului acestora,
personalul muncitor va fi instruit corespunzator operatiunilor ce urmeaza sa le
efectueze.
Sculele si utilajele folosite vor trebui sa fie in buna stare de functionare,
alimentarea acestora la tensiune va trebui sa se faca direct in tabloul electric sau
la prize care sa indeplineasca cerintele producatorului.
Unitatea ce efectueaza lucrarea va lua toate masurile specifice de
protectie pentru a elimina producerea de accidente de munca.

Intocmit
Gospodarie Comunala
Oras Iernut
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