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SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ 

 

 În vederea achiziționării prin cumpărare directă vă solicităm  să ne transmiteți oferta semnată 

de reprezentantul legal sau împuternicit (nume, prenume, semnătura) in plic închis la secretariatul 

Școlii Gimnaziale Porumbești, Str. Principală nr. 47 Porumbești, jud. Satu Mare, cu mențiunea  „Pentru 

achiziția de: Lucrări de reparare acoperiș pentru Școala Gimnazială Porumbești ” . Data limita de 

depunere a ofertelor este data de 02.09.2021 ora 10:00. Program de lucru secretariat: luni-vineri 

08.00-16.00:  

Informații  

Condiții de participare: 

Persoană juridică, cont deschis la o bancă. Ofertele parțiale nu se acceptă . 

Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut  

 Denumire lucrare 

1 
45261900-3 Lucrări de reparare si de întreținere de acoperișuri  

45261320-3 Lucrări de instalare de burlane-  CONFORM CAIETULUI DE SARCINI 

ANEXAT 

CAIET DE SARCINI 

A - 45261900-3 Lucrări de reparare si de întreținere de acoperișuri - Lucrări propuse: 

Nr. crt Denumirea capitolelor de lucrări  

1 Demontare acoperiș 78 mp 

2 Montat rigle și folie anticondens 

3 Montat acoperiș din tablă cutată 78 mp 

4 Montare jgheab metalic 13 m 

5 Montare burlan metalic 5 m 

B- 45261320-3 Lucrări de instalare de burlane – lucrări propuse 

Nr. crt Denumirea capitolelor de lucrări 

1 Demontare jgheaburi 27 ml 

2 Montare jgheaburi metalice 27 ml 

3 Demontat burlane 16 m 

4 Montare burlane metalice 16 m 
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Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanți.  Ofertanții au deplină libertate 

de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri şi tehnologii de execuție cu respectarea în totalitate a 

cerințelor de calitate ; 

La sfârșitul fiecărei zile de muncă se va curăța în mod obligatoriu locul de muncă . 

Oferta tehnică şi financiară se va întocmi pe baza antemăsurătorilor după vizitarea obiectivului, astfel: 

- se va avea în vedere că executantul va asigura utilajele necesare execuției lucrărilor, va asigura 

organizarea de șantier (unde este cazul), 

- la întocmirea ofertei de preț se va ține cont ca execuția lucrărilor să fie de calitate şi să se folosească 

materiale de calitate superioară, 

- toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate şi înlocuite pe cheltuiala ofertantului. 

1.2. Etapele principale de desfăşurare a lucrărilor: 

- începerea lucrărilor, 

- execuția lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini,   

- în timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului 

de lucru zilnic se va face curățenie, 

- recepția lucrărilor se va face conform legislației în vigoare. 

1.3. Condiții tehnice minimale: la executarea lucrărilor se vor respecta: 

- prevederile prezentului caiet de sarcini, 

- prescripțiile tehnice şi standardele în vigoare, 

- normele de protecție a muncii şi PSI, 

- executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor 

şi începerea execuției, pentru toate categoriile de lucrări, 

- executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar, prin procesul-verbal de redare/primire 

amplasament. 

1.4. Termen de execuție: 10. 09. 2021 

1.5. Garanția lucrărilor: 24 de luni, de la încheierea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În 

perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala 

proprie, inclusiv materialele folosite. 

1.6. Mod de recepție: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se 

întocmește Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

 

Director                                                       Președinte Comisie Achiziții 

     Pof. Kornis Ágnes                                                                Tóth Mária      
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