
 

 

 

 

Se aproba, 

                                                                    Director  

                                                                   Sorin Bușu 

 

C A I E T  D E  S A R C I N I 

 

1. Obiectul achiziției: 
 

ACHIZITIA DE LUCRARI: 

 

‘’Reparatii interioare aferente punctelor de lucru ale 

Smart SA -  Sucursala de Mentenanta  Constanta’’ 

 
lucrari necesare pentru reabilitarea interioara a sediului si a punctelor de lucru 

ale SC Smart SA Sucursala Constanta. 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze 
toate informatiile solicitate cu privire la preturi, tarife, daca este cazul, la conditii de 
cost ale creditului, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul 
contractului. 
Oferta va fi explimata in lei. 

 

2. Titularul lucrarii: Smart SA Sucursala Constanta 

 

3. Beneficiarul lucrarii: Smart SA Sucursala Constanta 

 

4. Surse de finantare:  surse proprii.  

 

5. Specificatii tehnice  
Se vor respecta prevederile specifice cuprinse in urmatoarele norme: 

- Legea nr. 319/2006 – Legea Securitatii si Sanatatii in munca actualizată 



- HG nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in munca nr. 319/2006 

- HG nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 
santierele temporare sau mobile 

-  
Executantul lucrarii va tine evidenta deseurilor rezultate conform legii 249/2015. 

 

Propunerea tehnica va cuprinde: 

1.Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca la elaborarea ofertei operatorul 
economic a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca , protectia muncii –se va 
prezenta formularul Declaratie privind respectarea conditiilor de munca , sanatate si 
securitate in munca. 

 

Propunerea finaniara va cuprinde: 

- Toate informatiile solicitate cu privire la pret si la alte conditii financiare si 
comerciale legate de obiectul contractului de achizitie; 

- Lista cuprinzand cantitatile de lucrari si extrasele aferente; 
- Preturile consemnate in oferta vor fi exprimate in lei fara TVA si vor ingloba toate 

costurile ocazionate de operatiunile de transport, asigurare si alte cheltuieli 
aferente ce concura la realizarea contractului. 

Lucrarile care se vor executa vor fi in conformitate cu proiectul anexat la prezentul caiet de 
sarcini si conform antemasuratorilor efectuate.Ofertantul va oferta toate lucrarile solicitate in 
proiect. 

- Ofertele vor fi trimise la adresa de e-mail alexandru.datcu@smart-sa.ro până la 
data de 02.09.2020 ora 16.00. 

 

6.Durata achiziției  

Lucrarile prevazute in prezentul caiet de sarcini se vor executa pana la 30.09.2020. 

 

7. Inceperea si executia lucrarilor, finalizarea lucrarilor, modalitati si termene de plata 

Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarea asa cum este prevazut in 
ofertă. 

Platile trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate 
conform contractului. Lucrarile executate (totale sau partiale) trebuie sa fie dovedite ca atare 
prin situatii de lucrari executate, întocmite astfel încât sa asigure o rapida si sigura verificare a 
lor. Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de maximum 10 zile de la primire.  

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator în termen de 30 zile,  
de la data la care este emisa situatia de plata. Emiterea facturii se va face dupa 
semnarea situatiei de plata, acceptata de catre Smart SA Sucursala Constanta. 
Contravaloarea facturilor se va plati prin transfer bancar la banca si in contul 
executantului, sau prin alte forme de plata prevazute de legislatia in vigoare. 

mailto:alexandru.datcu@smart-sa.ro


Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finala nu 
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. 

 
 
8. Locul de Livrare 

 

Punctul de lucru  aferent Centrului de Mentenanta Constanta unde 

sunt necesare lucrarile de reparatii este situat in Municipiul Constanta –   

 Bd-ul Mamaia 271 Judetul Constanta. 

 

9. Termen și documente de livrare 

La sfarsitul lucrarilor se prezinta documente care sa dovedeasca efectuarea lucrarii sus 
mentionate insotite de : 

- Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si antemasuratorile avand 
cantitatile real executate, conformate de beneficiarul lucrarilor; 

10. Ambalare, marcare și etichetare  

-nu este cazul 
11. Recepţie, inspecţii, teste și verificări 

 Recepţia lucrarii se va face la locul de livrare indicat de contractant.; se vor confirma 
de catre beneficiar cantitatile real executate pe Antemasuratorile intocmite conform caietului 
de sarcini. 

12.  Asigurări 

 -nu este cazul 
13. Garanţii 

  Executantul va asigura executia lucrarii. 

Executantul trebuie sa se asigure ca operatiile executate respecta 

tolerantele fixate in standardele si in cerintele ale acestui caiet de sarcini, care vor fi 
respectate si verificate in faza de executie. 

 

14. Perioada de garanţie acordată lucrarilor 

Executantul trebuie să garanteze  lucrarile executate  pe o durată de cel puţin 24 luni. 
Beneficiarul îşi rezervă dreptul ca după expirarea perioadei de garanţie, în cazul apariţiei unor 
defecte ascunse, să solicite prezenţa unui delegat al furnizorului, cu care să analizeze cauzele 
şi să stabilească măsurile de remediere. 

 
 
 
 



15. Precizări finale 
Cerinţe de îndeplinit 

Executantul trebuie să garanteze ca lucrarile corespund standardelor 
specificate in proiectul de executie lucrari si conform Lista cu cantitati de lucrari 
anexate. 

 
 Achizitorul își rezervă dreptul de a respinge oferta tehnico economica în situația 
în care: 

- Parametri tehnici prezentati sunt inacceptabili; 
- Nu respecta prevederile legale in vigoare; 
- Nu respecta prevederile prezentului caiet de sarcini 
 

 

         Director Mentenanță 

         Gheorghe Butușină 

 

Anexe : 

- Lista cu cantitati de lucrari 
 
 
 
 

 

1. CM Constanta  

Interior : 

1. REPAR.TENCUIELI INT.DRISC.,PERETI/STALPI, M-25T SP RIT, M-10T GRUND                                MP 360 

2 .GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC                                   MP 360 

3. FINISAJE TRANSPARENTE PE SUPRAF.ELEMENTELOR ASIMILAT AMORSA                                      MP 360 

4. VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL PE GLET DE IPSOS EXISTENT              MP 360 

5. PARCHET DIN PARCHET LAMELAR                                                                                                        MP 64 

6. PERVAZ LA PARDOSELI DIN PARCHET DIN LEMN, MELAMIN AT SAU PVC                                     ML 69 

7. PLINTE DIN PVC ORIZONTALE LA PERETI MONTATE PRIN LIPIRE PRAG DE TRECERE                    ML 4 

8. STRAT SUPORT PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR 3CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN                   MP 43 

9. PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUP. PLACILOR PANA LA 100 CMP  S>16 MP                   MP 43 

10. PLINTE ORIZONTALE CU INALTIMEA MAXIMA DE 15 CM LA PERETI, S>16MP                             ML 44 

11. TAVANE FALSE METALICE MONTATE IN RAMA DE GHIPS                                                                MP 84 

12. PLACAJ FAIANTA 15X15-30X30CM FIXATE CU ADEZIV PTR. MONTAREA PLACAJELOR PE 
SUPRAF.PLANE >10MP                                                                                                                                   MP 25 

13. MONTARE AER CONDITIONAT                                                                                                               BUC 2      

14. BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,DE 1/2 TOL                                                                  BUC 1 

15. DUS PARA ASIMILAT                                                                                                                                BUC 1 



16. VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORTELAN ETC., REZERVOR                                                        BUC 1 

17. SISTEM TERMOIZOLANT MULTISTRAT DE FATADA CU TERMOI ZOLATIE DIN POLISTIREN EXPANDAT 
CU GROS. 5 CM                                                                                                                                                 MP 32 

   

Exterior : 

1. SISTEM TERMOIZOLANT MULTISTRAT DE FATADA CU TERMOI ZOLATIE DIN POLISTIREN EXPANDAT 
CU GROS. 5 CM                                                                                                                                               MP 142 

2. FINISAJE TRANSPARENTE PE SUPRAF.ELEMENTELOR ASIMILAT AMORSA                                    MP 142 

3. VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF,APLICATE IN DOUA S TRATURI DE VOPSEA DECORATIVA MP 142 

 


