C
CO
ON
NS
SIILLIIU
ULL JJU
UD
DE
EŢ
ŢE
EA
AN
NC
CO
ON
NS
ST
TA
AN
NŢ
ŢA
A
CABINET VICEPREȘEDINTE
APROBAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
MATICHESCU MIRELA FLORENTA

CAIET DE SARCINI
Privind: Achiziționarea a 5 ferestre din PVC, cu montaj inclus, pentru Consiliul
Județean Constanța - Palatul Administrativ - Zona Demisol

PREAMBUL
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și
prezentarea ofertei și constituie ansamblu pe baza căruia se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnică și financiară.
A. OBIECTUL ACHIZIȚIEI. TERMENUL ACHIZIȚIEI
A.1. Consiliului Județean Constanța intenționează să achiziționeze: 5 ferestre
din PVC, cu montaj inclus, pentru Consiliul Județean Constanța - Palatul
Administrativ - Zona Demisol
A.2. Ordonator principal de credite/investitor:
Consiliul Județean Constanța
A.3. Finanțare:
Bugetul local-Consiliu Județean Constanța
A.4. Durata de achiziție : Termenul de livrare și montare a tâmpăriei de P.V.C.
este de 25 de zile calendaristice de la transmiterea notei de comandă și predarea
amplasamentului de către beneficiar.
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B. SPECIFICAȚII TEHNICE
B.1. Produsele propuse pentru achiziționat sunt următoarele:
Palat Administrativ - Consiliul Județean Constanța - Zona Demisol
-NR.
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CRT.
1

CANTITATE

Achiziționat și montat ferestre PVC - 5camere, dublă
deschidere,, culoare : stejar auriu, sticlă termopan low-e,cu
dimensiunile : H=1500mm ; L=1800mm, 3 ochiuri de geam
din care 2 fixe și 1 oscilobatant, conform schiță anexă.

5

C. TEHNOLOGIE DE MONTAJ
Montajul ferestrelor se va face cu personal calificat și instruit care să respecte
toate regulile specifice acestor categorii de lucrări și în conformitate cu proiectul
structurii respective sub control de specialitate.
Tâmplăria se poziționează corect în golul zidului și se fixează cu pene din lemn,
se verifică verticalitatea cu nivela cu bulă de aer. Etanșarea rostului între toc și perete se
va face cu spumă poliuretanică. Se va îndepărta excesul de spumă poliuretanică.
Geamurile termo-fonoizolatoare trebuie sa fie astfel concepute încât să se
realizeze absorbția vaporilor dintre foile de sticlă și eliminarea lor la exterior. Pentru
evitarea diferențelor de culoare, se vor utiliza geamuri cu aceeași grosime.
Materialele auxiliare şi accesoriile se vor procura de la producătorul geamurilor
şi vor fi însoţite de certificate de calitate, conform normativelor în vigoare. Rezistența
contra infiltrării vaporilor în cazul geamului termoizolator să fie foarte buna (l<0,01).
Datorită secțiunii de aderență mari și lungimii, profilul trebuie să asigure o
îmbinare ermetică (cu totală etanșare) a foilor de geam (sticlă) fără utilizarea unor
elemente speciale pentru închiderea colțurilor.
Transportul, depozitarea și montarea geamurilor se execută conform normelor și
prescripțiilor generale prevăzute pentru geamuri termoizolatoare.
Principalele aspecte ale punerii în operă sunt:
- Se vor utiliza numai geamuri de bună calitate, fără zgârâieturi și goluri în masă.
- Contactul direct dintre geam și toc (structură) trebuie evitat, deci, pe și sub foile de
geam trebuie aplicate pane de fixare și rezemare, piese de calare.
- Trebuie asigurată impermeabilitatea și etanșarea prescrisă de norme pentru tâmplărie.
- Pentru o fixare corectă geamul trebuie fixat cu evitarea introducerilor de tensiuni.
- Toate elementele de îmbinare vor fi ascunse.
- Se vor respecta normele de coeficient termic, adaptate climatului local.
- materialele se vor livra în ambalajele originale, purtând marca și identificarea
producătorului sau furnizorului.
- Transportul se va face cu mijloace de transport adecvate.
- Se vor face reparații în jurul tocurilor și pervazurilor.
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D. RECEPȚIA PRODUSELOR
Recepția produselor se va face la finalizarea lucrărilor de montaj aferente.
La recepție se va verifica:
- calitatea lucrării, vizual;
- corespondența cu specificaţiile tehnice;
- asamblarea elementelor componente;
- prinderea tâmplăriei de zidărie;
- montarea garniturilor de cauciuc;
- funcționalitatea accesoriilor prin închidere și deschidere.
- după montare, suprafața geamurilor trebuie să fie curată, plană și fără pete sau defecte.
Verificările dimensiunilor și calității materialelor se vor face conform
specificațiilor și standardelor pentru fiecare material și produs în parte.
În cazul lucrărilor găsite necorespunzătoare, acestea vor fi remediate. Costurile
rezultate în urma remedierilor vor fi suportate de către executant.
Furnizorul va prezenta agrementarea tehnică a produselor.

E. CERINȚE GENERALE PENTRU FURNIZOR:
1. Furnizorul va avea în vedere ca toate materialele și echipamentele necesare
produselor și montajului lor să fie conforme cu cerințele specificate în :
Normele si standardele tehnice ale Comunității Europene SR EN 573-3:2008,SR EN
755-2:2008, EN 12020-2.
Legea 10/ 1995 Legea privind calitatea în construcții, republicată.
Legea 123/2007 pentru modificarea Lg.10/1995 privind calitatea în construcții.
Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă
HG 971/2006 cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la
locul de muncă.
2.Furnizorul va dispune de personal specializat în executarea lucrărilor din această
categorie. Specializarea va fi atestată cu documente (diplomă/certificat/echivalent) de
specialitate privind calificarea în lucrări de tâmplărie din PVC.
3.Transportul și montajul tuturor obiectelor achiziționate și a materialelor
necesare, va fi inclus în preț.
F. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:
Ofertantul va face o descriere a ferestrelor ce urmează a se achiziționa și a
montajului, cu respectarea în totalitate a cerințelor din prezentul caiet de sarcini.
În timpul montajului vor fi respectate Normele de protecția muncii specifice, din
legislația în vigoare.
Montajul produselor livrate se va asigura de către furnizor în baza programului
primit de la Consiliul Judeţean Constanţa.
Perioada de garanție va fi de 24 de luni de la semnarea de ambele părți fără
obiecțiuni a procesului verbal de recepție.
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G. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE:
Se va prezenta formularul de ofertă cu valoarea totală, exprimată în lei, fără
T.V.A., precum și valorile componente ale achiziției specificate în caietul de sarcini, fără
T.V.A..
H. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:
Câștigător va fi declarat ofertantul cu prețul cel mai scăzut și care îndeplinește
condițiile de participare.
I. MODALITAȚI DE PLATĂ
Plata se va face în contul deschis al furnizorului la Trezorerie, în termen de 30 de
zile de la semnarea procesului verbal de recepție de către ambele părți, fără obiecţiuni, şi
înregistrarea facturilor la Consiliul Judeţean Constanța, în funcţie de disponibilităţile
bugetare alocate.

Vicepreşedinte,
Claudiu – Iorga Palaz
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Direcţia Generală Administrare Domeniului Public şi Privat
-Autoritatea Judeţeană de Transport

Director General,

Sebastian Rancichi

Director General Adjunct,

Cristian Hagea

Întocmit şi redactat,
Consilier Modoran Ion
Serviciul A.D.P.P.
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