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CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini cuprinde condiţiile minime obligatorii pe care trebuie să
le îndeplinească ofertantul şi pe baza cărora elaborează oferta tehnică şi
financiară.
I.Obiectul achiziţiei publice este achiziţionarea unor lucrări de ignifugare a
şarpantei acoperişului la clădirea Bibliotecii Teleki-Bolyai, str. Bolyai, nr. 17,
Tîrgu-Mureş, necesare pentru evitarea izbucnirii unui incendiu la acoperişul
clădirii.
Cod CPV 45343100-4 Lucrări de ignifugare

Specificaţii şi cerinţe tehnice minimale:
1)Lucrări de ignifugare a şarpantei cu o suprafaţă de 5.000 mp necesare pentru
evitarea izbucnirii unui incendiu la acoperişul clădirii.
2)Să posede autorizaţie I.G.S.U. emisă de Centrul Naţional pentru Securitate la
Incendiu şi Protecţie civilă conform O.M.A.I. nr. 87/2010.
ANEXA nr.I
Tratament/suprafaţă Garanţia
Clasa
de Suprafaţa
acordată de combustibilitate tratată (MP)
producător
Ignifugarea pentru 5 ani
lemn netratat cu
vopsea sau lac
Probe de laborator

C3(CA2c)

P.U.
MP

lei-

5.000

Nr.probe 3

Total valoare

II.Valoarea estimată
Valoarea estimată a achiziţiei este de 25.000 lei fără TVA, la care se adaugă TVA
în valoare de 4.750 lei. Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor.
III.Condiţii minimale de garanţie

- Perioada de garanţie a lucrării va fi de 5 ani, începând cu data recepţiei
efectuate după executarea acestora la sediul achizitorului;
- Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorul în scris, de orice
plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie;
- La primirea unei astfel de notificări prestatorul are obligaţia de a remedia
suprafeţele deteriorate pe perioada convenită fără costuri suplimentare
pentru achizitor;
- Perioada de remediere a defecţiunilor este de 48 ore.
- Dacă prestatorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze
suprafeţele deteriorate în termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are
dreptul de a pretinde ca despăgubire contravaloarea lucrărilor.
IV.Condiţii de prestare
-

Termenul de prestare a lucrărilor trebuie să fie de maximum 30 zile de la
data lansării comenzii/semnării contractului.

- Locaţia de prestare Biblioteca Teleky-Bolyai, str.Bolyai, nr 17.
V.Redactarea ofertei
-

Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă de preţ în catalogul on-line
SEAP, conţinând toate poziţiile din tabel;

- Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de
depunere.
- Oferta tehnică privind prevederile din caietul de sarcini şi Declaraţia privind
conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail
contabil@bjmures.ro.
VI.Criterii de adjudecare
-

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin
prezenta şi care are preţul cel mai scăzut în lei fără TVA.

Contabil şef,
Pop Daniela

