
                                                                 APROB,

                                                                PRIMAR
                                                      GHEORGHE DIMA

CAIET DE SARCINI

1. DENUMIREA CONTRACTULUI :  IGIENIZARE BIROURI  SEDIU PRIMĂRIE

COMUNA BĂRCĂNEŞTI

2.  BENEFICIAR: COMUNĂ BĂRCĂNEŞTI, JUD. PRAHOVA

3. COD CPV: 45453000-7 –Lucrari de reparaţii generale şi de renovare

4. SURSA DE FINANŢARE :  Buget local

5. VALOARE ESTIMATĂ :  sumele necesare vor fi prevăzute în bugetul anului 2022.

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :  preţul cel mai scăzut.

7.CONDIŢII CONTRACT :

- Durata garanţiei de bună execuţie 36  luni. Garanţia de bună execuţie 10%.

- Decontarea lucrărilor se va face pe cantităţi real executate.

- Plata lucrărilor se va face  în  prin trezorerie în termen de 30 de zile de la  recepţia lucrării  şi

primirea facturii.

-Penalităţi: 0,01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere până  la îndeplinirea

efectivă a obligaţiilor, atât pentru executant cât şi pentru beneficiar.

Obiectivul se va preda beneficiarului în perfectă stare de curăţenie.

Prezentul caiet de sarcini pentru execuţia lucrărilor prevede condiţiile tehnice ale lucrării şi

principalele obligaţii pe care le are constructorul privind verificarea materialelor folosite, cu

respectarea normelor de tehnica securităţii muncii.

8.Date privitoare la amplasament: Obiectivul este amplasat în comună Bărcăneşti , sat

Bărcăneşti , strada Crinilor,  nr. 108, judeţul Prahova.- sediu primărie comuna  Barcanesi.
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9.LUCRĂRILE PROPUSE :

Descrierea lucrărilor:

 Se vor executa lucrări de igienizare şi reparaţii curente ce constau în :

- spălarea/curăţarea/desprăfuirea zugrăvelilor existente, amorsarea şi zugrăvirea cu vopsea

lavabila de interior, culoare alb, a pereţilor şi tavanelor din gipscarton.

- Desfacerea placărilor ceramice din spaţiu de circulatie- foyer, evacuarea deşeurilor

rezultate, repararea stratului suport şi tencuirea cu tencuiala decorativă colorată

- Reparaţii locale cu glet de ipsos ( aproximativ 10 % din suprafaţă)

- Înlocuirea plăcilor de tavan casetat afectate de infiltraţii sau deteriorate

 Durata de execuţie : este de 90 de  zile calendaristice.

Executantul are obligaţia, fară plată suplimentară să cureţe permanent locul său de muncă, cât şi să

evacueze deşeurile, molozul şi toate materialele de construcţii  nefolositoare .

10.OFERTA  va conţine:

- Formularul de ofertă;

- Centralizatoare financiare pe categorii de lucrări;

- Liste de cantităţi ;

- Valoarea consumurilor de resurse materiale;

- valoarea consumurilor  cu mâna de lucru;

- valoarea consumurilor  privind utilajele;

- valoarea consumurilor  privind transporturile.

MATERIALE ŞI PRODUSE

Se vor folosi numai materiale şi echipamente care corespund din punct de vedere tehnic şi

calitativconform  standardelor şi agrementelor tehnice în vigoare .

Întocmit,

Viceprimar

Viorel Marius Vuţă




