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Vor fi puse la dispozitia beneficiarului certificate de calitate/agremente 

tehnice/certificate de conformitate şi certificate de garanţie pentru produsele si 

materialele puse in opera. 

Contractantul are sarcina de a studia cerinţele beneficiarului, situaţia din teren, 

standardeletehnice şi instrucţiunile în vigoare la data executării şi să facă previziuni 

din timp ale materialelor şia forţei de muncă calificate în concordanta cu cerinţele 

tehnice adiacente cât şi previziuni aleenergiei, facilităţilor, uneltelor şi 

echipamentelor pe întreaga durată de executie. 

Pentru elaborarea unei oferte corespunzătoare, estenecesar ca ofertantul să viziteze 

amplasamentul, sa facamasuratori, să analizeze lucrările ce urmează a fi executate, să 

iaîn calcul toate lucrările necesare a se executa pentru finalizaresi punere in 

funcţiune. 

Menţionăm că este obligatoriu ca ofertantul să cuprindă în ofertă toate 

lucrările, material mărunt, transport, manipulare, manoperă, contribuţia 

asiguratorie de muncă (CAM, cheltuielile indirecte, profit) 

Folosirea normelor şi standardelor româneşti va prevala în Contractul pentru 

lucrări şi înabsenţa Standardelor Româneşti pentru lucrările specifice, se vor folosi 

standarde pentru lucrărisimilare sau Standarde Europene relevante. Contractantul 

trebuie să respecte normele de sănătate şide protecţie a muncii în vigoare. 

Deasemenea, trebuie să respecte normele de incendiu, mai alescând se folosesc 

substanţe periculoase. Măsurile particulare care se vor lua şi recomandările 

pentrutransportul şi depozitarea adecvată a materialelor de construcţie se vor găsi în 

diverse capitole aleacestui caiet de sarcini. 

 

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

 

Obiectul prezentului contract de sarcini îl constituie executarea lucrărilor de 

reparaţii exterioare şi vopsitorii la Palatul Copiilor mun. Râmnicu-Vâlcea. 

Lucrările constau în 

- Reparaţii spaletărie exterioară şi interioară; 

- Curăţare faţade exterioare şi aplicare masă de şpaclu cu plasă de fibră 

- Amorsare suprafaţa faţadă exterioară; 

- Alicare vopsea lavabilă; 

- Curăţare, amorsare şi vopsire lavabilă a ancadramentelor şi elementelor 

decorative. 

- degresare şi vopsitorie asterială. 

- degresare şi vopsitorie tâmplărie cerdac şi uşi (sala Tenis de masă + sala 

Fanfară) 

- montare şi demontare jgheaburi exterioare 

 



Se anexează lista estimativă cu cantităţile de lucrări necesare a se executa, 

parte integrantă a caietului de sarcini.  

 

Executantul este obligat să: 

 respecte cu stricteţe prescripţiile cuprinse în caietul de sarcini sau din lista 

cucantităţile de lucrări; 

 execute lucrările astfel încât să se producă cât mai puţine inconveniente 

stabilimentelor sau serviciilor pe terenul cărora se efectuează lucrarea, luând 

măsuri pentru anu împiedica circulaţia şi accesul la clădirile învecinate, pentru a 

feri de distrugeresaudegradare plantaţiile, construcţiile, instalaţiile învecinate; 

 respecte cu stricteţe toate măsurile ce se vor lua de dirigintele de şantier şi de 

beneficiar în acest scop; 

 ia măsuri pentru paza materialelor, uneltelor şi sculelor depozitate, 

autoritateacontractantă neluându-şi nici o răspundere în privinţa acestora. 

 asigure paza lucrărilor, până la recepţia/terminarea lucrărilor şi predarea către 

unitatea beneficiară; 

 ia măsuri ce se impun pentru prevenirea incendiilor în cadrul amplasamentului 

lucrării, fiind răspunzător de toate pagubele ce s-ar produce: 

 asigure ordinea pe şantier fiind obligat să ia toate măsurile de a realiza 

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 asigura 

curăţenia şi ordinea pe şantier şi va veghea la respectarea condiţiilor elementare 

de igienă. 

 pentru muncitorii care lucrează se va prevedea un acces sigur prin scări montate 

anume şi verificate de conducatorul punctului de lucru. Nu se admit căi de acces 

improvizate, iar acestea vor fi degajate de materiale şi obstacole. 

 ataşeze graficul fizic de realizare a lucrărilor; 

Termenul prevăzut în contract este strict obligatoriu. În cazul în care lucrările nu 

vor fifinalizate în termenul de execuţie stabilit, se vor aplica penalităţile prevăzute în 

contract, înconformitate cu prevederile legale. 

În perioada de garanţie, executantul este dator să întreţină în bună stare şi pe 

cheltuiala sa,toate lucrările executate, reparând pe cele ce au fost defectuos realizate, 

sau pe cele la care s-au descoperit vicii ascunse în acest interval de timp. În nici un 

caz executantul nu poate scuza oexecutare vicioasă sau neconformă prin aceea că 

personalul de control a autorităţii contractante aavut cunoştinţă de aceste nereguli. 

Se vor prezenta fişe tehnice (certificate de conformitate, certificate de calitate) de 

laproducător, pentru toate materialele care urmează a fi puse în opera - in limba 
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română. 

 

3. PREZENTAREA OFERTEI 

Ofertantul are obligaţia de a elabora propunerea tehnică cu respectarea strictă a 

Caietului desarcini. 

În acest scop propunerea tehnică va conţine următoarele: 

- durata de execuţie a lucrărilor, care nu va depăşi 60 de zile calendaristice de 

la data primirii ordinului de începere a lucrărilor; 

- perioada de garanţie acordată lucrării (distinctă de garanţia de bună 

execuţie), care va fi de minim 24 luni de la data recepţiei lucrării; 

- alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a 

propunerii tehnice. 

Condiţii de securitate si sănătate în munca: 

Ofertanţii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere potrivit căreia au 

întocmit ofertaţinând cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de securitate si 

sănătate în munca stipulate înlegislaţia muncii din România. Informaţiile detaliate 

privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional referitoare la condiţiile de 

securitate si sănătate în munca se pot obţine de la Inspecţia 

muncii sau de pe site-ul www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. 

Nerespectarea cerinţelor din caietul de sarcini , duce la respingerea ofertei, fiind 

considerată neconformă. 

Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea financiară: se întocmeşte conform Anexei, care este elementul 

principal al propunerii financiare. 

Preţul din Formularul de ofertă va reprezenta preţul total al lucrării, conform 

caietului de sarcini, va cuprinde toate informaţiile privind preţul, respectiv toate 

resursele, taxele şi impozitele, cheltuieli directe, cheltuieli indirecte şi profit, exclusiv 

TVA. 

Preţul din Formularul de ofertă va fi exprimat în lei fără TVA. 

Modul de prezentare a ofertei: 

Adresa la care se transmite oferta: se va face exclusiv prin catalogul electronic 

SEAP (http://sicap-prod. e-licitatie. ro/)si va fi finalizata prin incheierea unui 

contract de lucrări.Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul 

electronic SEAP (http://sicap-prod. e-licitatie. ro/) pana la data de 24.08.2020, 

ora:16.00. 

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. 

Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV„ 45453000-7”si denumirea 

„Reparatii exterioare la Palatul Copiilor Ramnicu Valcea” 

Nerespectarea denumirii serviciului si a codului CPV poate duce la 

imposibilitatea identificarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/


Propunerea financiara, propunerea tehnica si vor fi insotite de scrisoarea de 

inaintare conform Formularului nr. 1. 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte 

de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in 

acest sens. 

In cazul in care ofertantul doreşte sa opereze modificări in oferta deja depusa, 

acesta are obligaţia de a asigura primirea si înregistrarea modificărilor respective de 

către autoritateacontractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta după expirarea datei 

limita pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publica. 

 

4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE : „PRETUL CEL MAI SCAZUT” 

In cazul in care doua sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc, conţinând in 

cadrul propunerii financiare acelaşi preţ, autoritatea contractanta va solicita 

clarificări, in vedereadepunerii de către operatorii economici a unei noi propuneri 

financiare care conţine noi preturi, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a 

cărei noua propunere financiara are preţul cel maiscăzut. 

Valoarea maxima estimată a lucrărilor care urmează să fie achiziţionate: 101434,034 lei 

fara TVA. 

Limba în care se redacteaza oferta - limba Română. 

Clauzele contractuale obligatorii si cele specifice se regasesc in modelul de 

contract anexat(vezi clauze contractuale). 

Daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt defavorabile, 

poate solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, cu cel putin 

3 (trei) zile inainte de datalimita de depunere a ofertelor. Astfel, clauzele contractuale 

obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data 

si ora limita de depunere a ofertelor. La clauzele contractuale specifice se pot formula 

amendamente si odata cu depunerea ofertelor. Clauzele specifice pot fi 

negociate/modificate in masura in care nu introduc conditii care ar permite atribuirea 

contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta 

economica acontractului in favoarea contractantului. 

 

5. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 

- Cuantumul: 3 % din valoarea contractului, fara T.V.A. 

- Modul de constituire: - conform art. 40 alin (1) din H.G. 395/2016. 

Garantia de buna executie se constituie în termen demaxim 5 (cinci) zile de la data 

semnarii contractului de catre ambele parti. 

Garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garantie bancara sau din  

parteaunei societati de asigurari (care devine anexa la contract). Restituirea garanţiei 

de bună execuţie se va face în conformitate cu prevederile art. 42 din 
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H.G. nr. 395/2016. 

Garanţia de buna execuţie emisa în alta limba decât limba româna va fi prezentata în 

original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. 

 

6. SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

Standarde: 

Materialele puse în operă în baza contractului vor respecta standardele prezentate 

de către executant în propunerea sa tehnică ţinându-se cont de cerintele autoritatii 

contractante. Calitatea materialelor va fi atestată de certificatele de conformitate, 

certificatele de calitatede la producător, pentru toate materialele, certificate de 

garanţie, din care să rezulte termenele degaranţie şi durata medie de utilizare, 

conform prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecţia 

consumatorilor, republicată şi Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi 

garanţiile asociateacestora, publicată în M.Of. nr. 347 / 06.05.2008. 

Verificarea calităţii lucrărilor executate se va executa în conformitate cu 

prevederile normativelor, STAS-urilor, standardelor şi normelor republicane aflate în 

vigoare aferente fiecăreicategorii de lucrări în parte. 

Transportul, depozitarea şi verificarea materialelor ce vor fi puse în operă vor fi 

asiguratedeexecutant. 

 

7. TERMENUL DE EXECUŢIE 

Termenul execuţie: maxim 60 zile calendaristice de la primirea ORDINULUI DE 

ÎNCEPERE A LUCRARILOR. 

Lucrările vor începe în maxim 5 (cinci) zile de la semnarea contractului dar nu 

înainte de a se face dovada constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului. 

Autoritatea contractantă va emite ORDIN DE ÎNCEPERE a lucrărilor şi va preda 

executantului amplasamentul punctului de lucru. Predarea amplasamentului se va 

executa pe bază de proces verbal încheiat între reprezentanţii beneficiarului împreună 

cu dirigintele de şantier şi  reprezentantul executantului. 

 

8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Recepţia la terminarea lucrărilor de reparaţii construcţii reprezintă acţiunea prin 

carebeneficiarul lucrării acceptă şi preia lucrarea în conformitate cu specificaţiile 

tehnice prevăzute în Caietul de sarcini, certificându-se că executantul a îndeplinit 

obligaţiile contractuale. În urmarecepţiei la terminarea lucrărilor de reparaţii, acestea 

pot fi date în exploatare. 

Recepţia lucrărilor de reparaţii construcţii va fi organizată conform legii privind 

calitateaî n construcţii (Legea nr.10/95) şi Regulamentul de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţiiaferente acestora (H.G. nr. 273/1994). 

Recepţia lucrărilor va fi efectuată de către o comisie compusă din reprezentanţi ai 



beneficiarului şi executantului. Comisia va încheia un proces-verbal de recepţie, în 

care vor fi consemnate rezultatele detaliate ale recepţiei, eventualele obiecţiuni, 

precum şi măsurile deremediere a lucrărilor care nu corespund din punct de vedere 

calitativ. 

Executantul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa 

materialele puseîn operă pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din 

prezentul Caiet de sarcini precum şi din propunerea tehnică a ofertantului. 

Executantul are obligaţia de a notifica în scris executantului identitatea 

reprezentanţilor săiîmputerniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

Dacă vreunul dintre materialele inspectate sau testate nu corespunde 

specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar executantul are obligaţia, fără  

modifica preţul contractuluide a înlocui materialele refuzate. 

Plata lucrărilor se va executa în termen de maxim 30 zile de la încheiere 

procesului verbal de recepţie. Operatorul economic care execută lucrarea este obligat 

să emită factura fiscală în termen de maxim 5 zile de la semnarea procesului verbal 

de recepţie de către ambele părţi. 

La recepţia la terminarea lucrărilor, executantul va prezenta următoarele 

documente: 

- măsurătoarea definitivă a lucrărilor executate; 

- ataşamente, daca e cazul; 

- proces verbal de recepţie calitativă a lucrărilor; 

- situaţia de plată definitivă, pe categorii de lucrări; 

- certificatele de conformitate, certificatele de calitate, pentru toate 

materialele, certificate de garanţie. 

Recepţia finală se va efectua după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

prevăzută încontract. 

Perioada de garanţie a lucrărilor de reparaţii curente va fi de minim 24 luni 

(distinctă de garanţia de bună execuţie) de la terminarea acestora, în conformitate cu 

prevederile art.7, alin (3)din Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat executantului, în scris, orice 

plângere saureclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a remedia 

defecţiunea înmaximum 48 de ore fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

Lucrările care în timpul perioadei degaranţie se remediază, beneficiază de o nouă 

perioadă care curge de la data remedierii acestora. 

Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze deficienţele în 

perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere executând 

garantia de buna executie. 

In situaţia în care cantităţile real executate sunt mai mici decât cele prevăzute în 

contract seva întocmi un act adiţional de renunţare la articolele respective, astfel încât 
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aceste cantităţi să numai facă obiectul unor solicitari ulterioare de execuţie. 

 

9. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII: 

Cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, siguranţa şi igiena muncii : 

- siguranţa în exploatare; 

- igiena şi sănătatea oamenilor; 

- protecţia împotriva zgomotului; 

- siguranţa la foc. 

Conducătorul punctului de lucru are obligaţia să asigure: 

- luarea de măsuri organizatorice pentru crearea condiţiilor de securitate a 

muncii: pentrulucrul la înălţime, zonele periculoase se îngrădesc şi se avertizează, 

interzicându-se accesul altor persoane decât cele autorizate; 

- realizarea instructajului de protecţie a muncii a întregului personal de 

execuţie şiconsemnarea acestuia în fişele individuale; 

- controlul aplicării şi respectării de către întreg personalul muncitor a 

normelor şiinstrucţiunilor specifice protecţiei muncii; 

- verificarea cunoştinţelor asupra normelor şi măsurilor de protecţie a muncii. 

Persoanele care schimbă zona de lucru (locul de muncă), vor fi instruite 

corespunzătornoilor condiţii de lucru. 

Măsurile de protecţia muncii indicate în prezentul Caiet de sarcini nu sunt 

limitative, acesteaurmând a fi completate de executantul lucrării cu instrucţiuni 

specifice, care vor fi afişate la locul demuncă. 

Încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la protecţia muncii atrage răspunderea 

disciplinară,administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. 

 

10. PREVENIREA INCENDIILOR 

Obligaţiile şi răspunderile privind prevenirea şi stingerea incendiilor revin 

executantului. 

Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor are caracter permanent. 

Personalul careexecută lucrările de reparaţii va fi instruit periodic privind normele 

A.Î.I.. 

Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de 

avertizareconform prevederilor STAS 297/1 - 88 şi STAS 297/2 - 92. 

În vederea intervenţiei în caz de incendiu vor fi organizate echipe de intervenţie 

cu atribuţiiconcrete şi se vor stabili măsuri de alertare a serviciilor de pompieri. 

 

11. AMENDAMENTE 

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că 

anumite elementeale propunerii tehnice sunt inferioare cerinţelor prevăzute în caietul 

de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 



Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează 

propunereatehnică şi financiară. 

 

CADRU NORMATIV 

- Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 

completărileulterioare; 

- Legea 50 / 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 

măsuripentrurealizarea locuinţelor; 

- Legea nr. 98 din 19.05.2016 privind achiziţiile publice; 

- Ordinul nr. 185/621/2008 privind aprobarea categoriilor eligibile pentru 

domeniul major deintervenţie „Reabilitarea/Modernizarea şi Echiparea infrastructurii 

educaţionalepreuniversitare,universitare şi a infrastructurii pentru formarea 

profesională continuă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", 

din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea 

NormelorMetodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor instituţiilor publice,precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale; 

- Hotatarea 273 / 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie 

a lucrarilor deconstructii si instalatii aferente acestora; 

- H.G. 766/997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii; 

- Regulamentul privind controlul de stat al calităţii in construcţii HG nr. 

272/1994 

- C 56/ 85- Normativ pentru verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de 

construcţii siinstalaţii aferente. 

- R 273/ 94 - Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii 

aferenteacestora. 

12. PROTECTIA MEDIULUI 

- Strategia naţională de protejare a mediului; 

- Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

fauneisălbatice; 

- OUG 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 278/2013 emisiile industriale; 

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 

private asupramediului; 

- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462 din 1 iulie 

1993 pentruaprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferica si Normelor 
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metodologice privinddeterminarea emisiilor de poluanţi atmosferici, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

- Secţiunea a- III - a, zone protejate; 

- Ordinul 1798 /2007 pentru aprobarea ordinului de emitere a autorizaţiei de 

mediu; 

- Ordinul 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării 

impactului asupramediului pentru proiecte publice şi private; 

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor 

privindprotecţia mediului ca urmare a impactului drum - mediu înconjurător; 

 

 

 

Alte condiţii 

Pentru neexecutarea lucrărilor în termenul stabilit în contract, beneficiarul are 

dreptul de adeduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0,1% dinvaloarea lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de 

întârziere, până la îndeplinirea efectivă aobligaţiilor. 

Nerespectarea calităţii lucrărilor atrage după sine suportarea de daune-interese de 

cătrecontractant. 

Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte în 

conformitatecuprevederile legii. 

Eventualele litigii între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în 

caz contrarpartea interesată se va adresa instanţei competente 

În vederea înlăturării oricăror eventuale litigii, ofertantul se poate deplasa la sediul 

beneficiarului din municipiul Râmnicu-Valcea, scuarul Mircea cel Bătrân, nr. 3-5, 

jud. Vâlcea pentru identificarea şi vizualizarea pe teren a lucrării. Ofertanţii pot să 

viziteze, în perioada deîntocmire a ofertei, imobilul, în intervalul orar 09.00-15.00 . 

Accesul în incintă se va efectua pe baza actului de identitate. 

La terminarea lucrărilor executantul este obligat sa asigure curăţenia la locul de 

muncă,prin transportarea deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de reparaţii, la groapa 

de gunoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 

 Lista estimativă cu cantităţile de lucrări  
   

 

         Obiectivul:  REPARATII EXTERIOARE LA PALATUL COPIILOR RAMNICU VALCEA 

         Obiectul:    0001 1  OBIECT DE BAZA 

 

 

                   Lista cu cantitatile de lucrari                        
                   Deviz Lucrari de reparatii 

 

        ================================================================= 

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  = 

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  = 

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  = 

        =                                             PU TRA   VAL TRA  = 

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  = 

        ================================================================= 

        001 RPCJ50B1         MP.         280.000                          

        REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.                           

        DE 2,5 CM GROS.EXEC.IN FISII PINA LA 70                           
        CM LATIME *                                                       

 

        002 RPCJ75A1    [as] MP.         655.000                          

        SPALAREA (RAZUIREA ) MAN.A TENCUIELILOR                           

        EXTERIOARE                                                        

 

 

        003 RPCN03A1         M            85.000                          

        REPARARE PROFILE EXT.TRASE PE LOC CU                              

        SABLON.LA ANCAD.GOL.USI,FER.MORTAR M50-                           

        T,DRIS.FIN CIM.M30                                                
 

        004 RPCN04A1         M            36.000                          

        REPARARE PROFILE TRASE PE LOC CU SABLON.                          

        LA SOLBAN.DR.DESF.<50CM,MORTAR M50-T,                             

        DRIS.FIN CIMENT M30                                               

 

        005 RPCN07A1         M           130.000                          

        REPARARE PROFILE EXT.TRASE PE LOC CU                              

        SABLON LA CORNISE CURBE <0,75M MOR.M50-                           

        T,DRIS.FIN CIMENT M3                                              

 

        006 RPCN08G1         M            80.000                          
        REPARARE PROFILE EXT.TRASE PE LOC CU                              

        SABLONUL LA BRIURI DREPTE 0,3-0,6M MOR.                           

        M50-T DRIS.FIN CIM.M                                              

 

        007 RPCN08B#    [as] BUC.        192.000                          

        Retusat elemente decor, turnat pe                                 

        santier, diverse forme, din mortar de                             

        ciment                                                            

 

        008 RPCR54A1    [as] MP.         935.000                          

        VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU                                
        VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE                            

        PE TENC EXIST 3STR MAN                                            

 

        008 3270831          KG          420.750                          

        VOPSEA LAVABILA EXTERIOR                                          

 

        009 RPCR36A1         MP.         124.000                          

        VOPSITUL TAVANELOR LAMBRIURILOR SI AL                             

        STREASINILOR DIN LEMN CU VOPSEA DE ULEI                           




