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PROCES DC ACREDITARE

—  SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAŞ
Jud. Satu Mare -  Localitatea Negreşti Oaş, str. Victoriei nr.90 

CIF 3963960, Telefon: 0261854830, Fax: 0261854566, e-mail: spitalnesrestioasdŢ,yahoo.com
Operator de date cu caracter personal nr. 13695

CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRĂRILE DE REPARATII/MODERNIZARE 
SPĂLĂTORIE LA SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii 
contractante.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerinţele minimale, specificate ca atare în caietul de 
sarcini vor fi declarate neconforme

Nu se acceptă oferte alternative.
Autoritatea contractanta

Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş jud. Satu Mare , avand sediul in localitatea Negreşti 
Oaş, str.Victoriei nr.90, CIF 3963960, telefon: 0261854830, fax: 0261854566, e-mail: 
spitalneqrestioas@vahoo.com.
Obiectul achiziţiei:

Lucrări de reparatii/modernizare la spalatoria Spitalului Orăşenesc Negreşti Oas 
Amplasament: Clădirea spitalului nou, corp D, parter 
Descrierea lucrărilor:

Spaţiul spălătoriei necesita lucrări de reparaţii si modernizare, in sensul desfacerii 
placajelor de faianţa, refacerea pardoselilor, schimbarea tamplariei, refacerea tencuielilor.

Pardoselile necesita reparaţii ca urmare a montării utilajelor noi, fiind necesara 
repararea amjasamentelor vechilor utilaje, precum si schimbarea acesteia cu pardoseli din 
gresie.

Reparaţiile la tencuieli sunt necesare pentru refacerea stâlpilor, refacerea tencuielii pe 
traseul instalaţiei electrice vechi.

Schimbarea tamplariei este strict necesara , in prezent acestea sunt din lemn, existând 
pierderi de căldură .Toata tamplaria din spaţiul spălătoriei este montata anterior anului 1996,Se 
impune schimbarea acestora cu tamplarie pvc pentru a se putea realiza igienizarea si pentru 
limitarea pierderilor de căldură.

Avand in vedere ca maşinile de spalat sunt cu bariera igienica, este necesara 
separarare zonei curate de zona murdara prin montarea unui perete de rigips astfel incat cele 
doua zone sa fie delimitate.

Camera de preluare rufe murdare se amenajeaza prin desfintarea celor 3 cazi de baie 
care erau utilizate pentru prespalare.

Cantitatile de lucrări necesare sunt prevăzute in antemasuratoarea, care face parte 
integranta din prezentul caiet de sarcini.

Executantul va desfăşura lucrările astfel încât să nu afecteze activitatea specifică 
desfăşurată in spălătorie.

Executantul va lua, de asemenea, măsuri pentru paza materialelor, uneltelor şi sculelor 
depozitate, autoritatea contractantă neluându-şi nici o răspundere în privinţa acestora.

Executantul este responsabil cu asigurarea ordinii pe şantier. El este obligat să ia toate 
măsurile şi de a realiza lóate dispozitivele necesare astfel ca lucrătorii săi şi toţi cei care 
activează pe şantier, să fie feriţi de accidente. Pentru orice accident suferit pe şantier, în timpul 
şi din cauza naturii lucrărilor, executantul rămâne responsabil, atât faţă de familia accidentaţilor, 
cât şi faţă de autorităţi, fără recurs contra autorităţii contractante. Executantul va ajuta 
întotdeauna autorităţile publice în cercetările ce le-ar avea pe şantier. Executantul va asigura 
curăţenia şi ordinea pe şantier şi va veghea la respectarea condiţiilor elementare de igienă.

In situaţia în care, anumite zone care nu au fost cuprinse în prevederile contractuale
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privind executarea lucrărilor de reparaţii curente sunt afectate prin acţiunea executantului 
(neglijenţă sau de altă natură) şi cauzează pagube, acestea vorfl remediate pe cheltuiala sa.

Toate dispoziţiile cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor fi respectate întocmai de 
către executant. Nicio modificare a prescripţiilor cuprinse în caietul de sarcini sau din 
antemăsurători, nu va fl operată de către executant, decât în baza unei aprobări scrise a 
autorităţii contractante. Executantul rămâne răspunzător de orice modificare făcută contrar 
dispoziţiilor de mai sus.

Dacă modificările introduse de autoritatea contractantă sunt de natură să producă 
întârzieri de la termenul de finalizare a lucrărilor, se va acorda executantului o prelungire a 
termenului, egală cu întârzierea ce se produce, fără ca executantul să aibă dreptul la vreo plată 
suplimentară sau vreo despăgubire.

Lucrările trebuie predate în perfectă stare de folosinţă la termenul prevăzut în contract. 
Termenul prevăzut în contract sau prin aprobările ulterioare este strict obligatoriu. în cazul în 
care lucrările nu vor fi finalizate în termenul de execuţie impus, se vor aplica penalităţile 
prevăzute în contract.

Pe parcursul executării lucrărilor vor fi respectate normele de protecţia muncii iar 
asigurarea cu echipamente de proiecţie si a masurilor de protecţie intra în sarcina executantului.

Beneficiarul are dreptul sa controleze permanent execuţia lucrărilor prin personal 
desemnat şi să intervină în cazul încălcării prevederilor, mergând până la întreruperea execuţiei 
cu luarea măsurilor de remediere, suportate de constructor.
Tehnologia de execuţie a lucrărilor de reparaţii va fi în conformitate cu standardele în vigoare.

Durata contractului : 31.12.2022 cu posibilitatea de prelungire cu maxim 30 zile
Nu se acceptă actualizarea sau revizuirea preţurilor unitare şi nici depunerea de oferte 

alternative.
Propunerea tehnică
Ofertanţii au obligaţia de a elabora propunerea tehnică în conformitate cu toate cerinţele 

necesare pentru execuţia lucrării.
Oferta tehnică se va depune pentru toate articolele ce compun obiectul contractului. în 

caz contrar, oferta va fi declarată neconformă în conformitate cu prevederile art. 137 alin (3) lit. 
a) din HG NR 395/2016 şi va li respinsă conform art. 137 alin (1) din acelaşi act normativ.

Neofertarea unui reper sau modificarea acestuia atrage după sine declararea ofertei ca 
neconformă.

Oferta tehnică va fi întocmită şi prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării 
corespondenţei acesteia cu caietul de sarcini şi cu menţionarea punctuală, concisă şi clară a 
modului de îndeplinire a tuturor cerinţelor solicitate.

In cazul în care oferta tehnică nu respectă cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini, 
comisia de evaluare o va respinge ca neconformă.

Produsele vor fi însoţite de declaraţia de conformitate şi de garanţie cu marca CE, a 
documentelor de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare aprobate şi avizate de organele de 
drept, dacă este cazul.

Eventuale lucrări suplimentare vor fi executate doar după acceptarea preţului de către 
beneficiar.

Termene şi condiţii de execuţie:
Termen de începere a execuţiei lucrărilor: imediat după semnarea contractului odată cu 

emiterea ordinului de începere şi predarea spaţiilor.
Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, va conţine anexe cu documente de 

garanţie pentru materialele puse la dispoziţie de producător (specificaţii tehnice sau buletine de 
analiză sau încercări).

ÎNTOCMIT:
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OBIECTIV: Spital Negreşti Spălătorie Proiect: _________________  nr:
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STADIUL FIZIC: lucrări construcţii

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1.10 CQ57C02+[1] Pereţi de compartimentare neportanti 

RIGIPS dublu placat
mp 20.70

material:
manopera:

utilaj:
transport:

1.11 CQ57C02+[2] mascare rigips ml 27.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

1.12 CF10C1 [1] GLETDE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI 
INTERIOARE DRISCUITE

MP 411.86 --------------------------------- \

material:
manopera:
utilaj:

transport: --------------------------------- \

1.13 RPCJ13E1 [1] Protecţii colturi cu coltar de aluminiu m 170.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.13 L 7902161 Coltare al pentru muchiile spaletilor M 170.00
1.14 RPCJ13B1 Realizare Spaleti M 217.80

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.15 RPCJ72A1 [1] ŞLEFUIREA SUPRAFEŢELOR GLETUITE 
[29] " P

411.86

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.16 RPCR25A1 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE
ACETAT POUVINIL PT.INTERIOR PE GLET 
DE IPSOS EXISTENT

MP 411.86

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.17 RPCR25A1 [1] VOPSITORIt instalaţii MP 30.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.18 RCSN01A# Glafuri interioare m 15.60

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.19 SB29A# [1] Rigole ml 14.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.20 CN09C+ Protecţia suprafeţelor prin infoliere mp 180.00 ---------------------------------^
material:
manopera:

.........  |

Utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: lucrări construcţii

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
4.3 SC19A1 [1] Racordare rigola la canalizare BUC 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5
5.1 RPEF19C1 [1] Demontare / remontare corpuri ilum 

existent montat aparent

Instalaţie electrica

5.2 EE12H1 [1] Montaj corp de iluminat aparent

1.00

aterial:

anopera:

ansport:
buc 8.00

material:
manopera:
utilaj:

— -------------

transport:
5.3 1100884 Aparat de iluminat buc 8.00

aterial:

anopera:

transport:
procent material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recap 2020 -10%-8%

Contribuţie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:


