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 1. Informații generale 

 Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil" elaborează prezentul caiet de sarcini în vederea  realizării reparațiilor 

curente cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2019 constând în ,, Înlocuire 

ferestre + uși PVC  -sală sport  ", la Liceulul Tehnologic ,,Grigore Moisil”,  situat în municipiul Bistrița, str. 

Rodnei, nr.23. 

 

 2. Obiective 

 Reparațiile curente constau în  Înlocuire ferestre + uși PVC  - sală sport .  
 

 3. Obiectul contractului 

 Operatorul economic selectat trebuie să execute lucrări de  înlocuire ferestre + uși  PVC(demontat, procurat , 

refăcut tencuieli,spaleți și pervaze, reparații tencuieli  în jurul tocurilor). 

 

 4. Specificații tehnice 

 În sensul prezentului caiet de sarcini, prin lucrări de în înlocuire ferestre din lemn cu PVC se intelege : 

   ˃ executarea lucrării de demontare uși și ferestre din lemn, reparat tencuiei , spaleți, zugrăveli lavabile penru interior 

pe tencuială existentă,procurare, transport și  montare uși interior, 1 canat, profil PVC alb, minim 5 camere, pline sau 

echipate cu geam termoizolant și panel, 

     ˃  procurare , transport și montare profil PVC alb, minim 5 camere, geam termoizolant 3 straturi LOWE + 

ARGON+FLOAT+ARGOH+FLOAT, procurare, transport și montare pervaz interior la ferestre, procurare, transport 

și montare pervaz exterior din AL  la ferestre, transport materiale purtare directă peste 25 kg, distanță 50 m, transport 

auto moloz la 10 km 

 În acest sens se va ține cont de antemăsurătoarea ataștă. 

 

 5. Date privind elaborarea, prezentarea, depunerea și evaluarea ofertei 

 Achiziția se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de 

achiziție publică și a Hotărârii Guvernului nr.395/2016, a Hotărârii Guvernului nr.419/2018, privind aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică. 

 

 6. Termen de execuție 

 Lucrările se vor efectua de către prestator în termen de 11 zile calendaristice de la semnarea contractului. 

 Se va respecta programul de lucru: luni-vineri în intervalul orar 7,00-20,00.  
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 7. Durata contractului 

 Durata contractului de lucrări este de  11 zile calendaristice, de la data semnării acestuia de către părțile 

contractante. 

 Durata perioadei de garanție este de 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor efectuată de o comisie 

numită de Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil" Bistrița. 

 

 

 8. Recepția lucrărilor 

 Perioada de garanție expiră la data recepției finale efectuată de o comisie numită de Liceul  Tehnologic 

,,Grigore Moisil" Bistrița. 

           
       ÎNTOCMIT, 

      ADMINISTRATOR PATRIMONIU 

                ec. Oltean Doreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 


