CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI VÂLCEA

CAIET DE SARCINI

I. INFORMAŢII GENERALE
I.1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Generală de

Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea
I.2. Denumirea lucrării: Lucrări de reparații la tamplarie interioară și

exterioară
I.3. Amplasament: Lucrarea se va efectua la urmatoarele Centre din

cadrul DGASPC Valcea :
I3-1 Centrul de Îngrijire și Asistență Zătreni ;
I3-2 Centrul de Îngrijire și Asistenta Lungesti ;
I3-3 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihica Nr. 2 Babeni ;
I3-4 Centrul de Îngrijire și Asistență Milcoiu ;
I3-5

Complex familial pentru recuperarea copilului cu dizabilitati

Goranu ;
I3-6

Serviciul de

tip rezidential pentru recuperarea copilului cu

dizabilitati Râmnicu Vâlcea ;
I3-7 Sediul DGASPC Vâlcea , Râmnicu Vâlcea

I3-8 Centrul ” Andreea” , Râmnicu Vâlcea,

II. Descriere lucrare :
II. 1

Se vor inlocui elemente de feronerie la uși din PVC , respectiv

balamale , manere și șilduri , broaște și butuci , elemente de feronerie la
ferestre din PVC respectiv manere , balamale aruncătoare , etc , inlocuirea
completa a unor uși

care sunt complet distruse , inlocuirea completă de

ferestre existente cu altele noi din PVC , inlocuire de geamuri termopan care
sunt sparte , refacerea

ramelor cu plase impotriva insectelor acolo unde

acestea s-au deteriorat , reglaje la usi si ferestre PVC .

II. 2

Locațiile unde se vor efectua reparațiile sunt situate în diferite

localități ale județului Vâlcea , astfel :

- Centrul de Îngrijire și Asistență Zătreni - situat în satul Zătrenii de
Sus , pe DJ 64B , nr 39

- Centrul de Îngrijire și Asistență Lungești -situat în centrul comunei
Lungești , DJ 677 C ;
- Centrul de Îngrijire și Asistență Milcoiu

situat în comuna Milcoiu ,

sat Ciutești , DJ 678A ;
- Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihica nr. 2 Babeni , situat in orașul Babeni ,str. Calea lui Traian 126 ;
-

Complex

de tip familial pentru recuperarea copilului cu

dizabilitati Goranu , situat în Ramnicu Vâlcea , str. Calea București nr. 2A ;

- Serviciul de tip

rezidențial pentru recuperarea copilului cu

dizabilitati Ramnicu Vâlcea , situat in Râmnicu Vâlcea , str. Ferdinand 32
-

Sediul DGASPC Vâlcea , situat în Râmnicu Vâlcea , str. Tudor

Vladimirescu , nr. 28 ;
- Centrul ” Andreea ” , situat in Râmnicu Vâlcea, str. Nicolae Iorga 20,
cartier Ostroveni

II. 3

Lista cu cantitati de lucrari , detaliate pe fiecare locație :

II .3-1 Centrul de Îngrijire și Asistență Zătreni :

- inlocuire ferestre PVC in 1 sau 2 canate ................................. 9,08 mp ;
- inlocuire geam termopan ........................................................ 0,60 mp ;
- reparatii la usi PVC : inlocuire broaste cu butuc ...................... 15 buc ;
- reparatii la usi PVC - reglaje balamale .................................... 30 buc ;
- reparatii la uși PVC : inlocuire balamale

.................................

5 buc ;

- plase contra insectelor la ferestre ........................................... 4,15 mp ;
- procurare si montare balamale exterioare
insectelor existente

și

fixator pt. plase contra

......................... 104 buc balamale + 54 buc fixatori ;

Tamplaria ce urmeaza a se inlocui va fi de culoare alb .

II . 3-2 Centrul de Îngrijire și Asistență Lungești :

- inlocuirea a două usi exterioare , in 2 canate, la blocul alimentar ( acces
magazie și bucatarie ) cu geam termopan pe 1/3 din inaltimea foii de usa ,
culoare alb .................................................................... 6,30 mp ;

Centrul de Îngrijire și Asistență Milcoiu :

II.3 - 3

-inlocuirea unei ferestre in doua canate , una fixa , una mobila pe doua axe,
plasa

contra

insectelor

la

partea

mobila

,

culoare

alb ...................................................................................... 2,55 mp ;

Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihica nr. 2

II.3 -4

Babeni :
- inlocuirea de usi interioare în suprafata de 39,20 mp , culoare alb , din
care :
14 buc pentru cabine WC , cu inaltimea foii de usă de 1,45 m , S total =
20,50 mp ;
10 buc intr-un canat , foiae de usa plina , S total = 15,50 mp ;
1 buc in doua canate, foiae de usa plina , S = 3,20 mp

II.3 - 5

Complex de tip familial pentru recuperarea copilului cu

dizabilitati Goranu :
- inlocuire geamuri termopan , in suprafata de .................................. 1,40 mp ;
- reparare usi PVC prin inlocuire broasca normala cu broasca cu bila si butuc și
maner fix interior si exterior ............................................................... 4 buc ;
- inlocuire usi interioare deteriorate cu usi PVC , foaie de usa plina, culoare tip
furnir maro deschis ..........................................................................22,50 mp ;
- inlocuire glaswand fix , aceeasi culoare ca si la usi ........................... 2,55 mp ;

II.3-6

Serviciul de tip

rezidențial pentru recuperarea copilului cu

dizabilitati Ramnicu Vâlcea
- confectionare si montare plase exterioare contra insectelor .( 18 buc ) , culoare
alb ................................................................................................ 14 mp ;

II.3-7

Sediul DGASPC Vâlcea

- inlocuire ferestre PVC , culoare alb .................................................. 3,50 mp ;
- reparatii la usi PVC - broaste cu butuc ........................................... 10 buc ;
- inlocuire geam termopan spart ..................................................... 1,50 mp ;
- reparatii la usi PVC - reglaje balamale .......................................... 10 buc ;

II.3 - 8

- Centrul ” Andreea ”

- inlocuire usi PVC distruse , culoare alb ........................................... 3.99 mp ;
- inlocuire geam termopan spart ......................................................32, 50 mp ;
- inlocuire geam fix pe toc din lemn cu geam termopan fix cu toc PVC ( 2 buc cu
trei intermediare fixe si 2 buc cu un singur ochi ),culoare alb .............3,20 mp ;
- reparatii la usi interioare din PVC - broasca cu butuc , maner , șild.....20 buc ;
- reparatii la usi interioare din PVC - schimbare foaie de

usa ............4,50 mp ;

- reparatii la giurgiuvele ferestre PVC - inlocuire sistem de inchidere ........ 25 buc ;
- reparatii la usi PVC - reglaje balamale .............................................. 10 buc ;

III. CERINŢELE DE OFERTARE PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR

La elaborarea ofertei se vor respecta în totalitate specificaţiile
din prezentul caietul de sarcini şi listele de cantităţi.

a) Propunerea tehnică va cuprinde:

1.

Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la sursele

principalelor materiale (depozite, furnizori, materiale).
2.

Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu perioada de garantie

de buna executie acordata lucrarii exprimata in luni. Nu se accepta o garantie
de buna executie mai mica de 36 luni.
3.

Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere prin care se

obliga sa respecte prevederile legislative referitoare la masurile de protectie a
mediului pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari.
4.

Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere prin care se

obliga sa respecte prevederile legislative referitoare la conditiile de munca si
protectie a muncii.

Totodată , constructorul va

mai avea și următoarele

obligații :

•

obligaţia de a utiliza numai materiale, care au agremente
tehnice valabile şi în conformitate cu prevederile din acest
caiet de sarcini;

•

obligaţia de a asigura o structură de organizare care
cuprinde personal calificat, cu experienţă şi suficient din
punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea
riguroasă a programului de construcţii şi a prevederilor
contractului;

•

obligaţia de a reface sau de a remedia orice lucrare
necorespunzătoare din punct de vedere calitativ;

•

obligaţia ca, la terminarea lucrărilor, să evacueze de pe
şantier toate utilajele de construcţii, surplus de materiale,
ambalaje, deşeuri şi lucrări provizorii;

•

obligatia de a asigura zona de lucru și va proteja
echipamentele sau dotarile aflate in apropierea zonelor de
lucru ;

b)

Propunerea financiară :
Va cuprinde devize ofertă , pe baza listei de cantități , din

prezentul caiet de sarcini , pe fiecare locatie in parte , care vor cuprinde
articolele de lucrari , cotele procentuale privind cheltuielile cu manopera,
cheltuielile indirecte precum si profitul , la care se vor atașa separat , listele
de materiale , manoperă , utilaj și transport pentru fiecare deviz in parte .
Se va intocmi un centralizator financiar , pe baza devizelor
intocmite pentru fiecare locatie , care va cuprinde valoarea totala a ofertei .

IV

Masuri de securitate si sanatete in munca :

- Hotarare 300/03.06 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile;
- Normativ de siguranta la foc a constructiilor P 118 – 99.
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora C 300/94, elaborat MLPAT
20/N/11.07.1994.
- HG 300/02.03.2006 –privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile + ORD. Nr. 242 din 23 martie 2007
pentru aprobarea
Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de
securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii

lucrarii pentru santiere temporare ori mobile.
- HG 971/2006 M.O. nr. 683-09.08.2006 – privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si /sau de sanatate la locul de munca
- HG 1091/2006 M.O. nr. 739-30.08.2006 - privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru locul de munca
- HG 1425/2006 M.O. nr. 882/30.10.2006- norme metodologice pentru
aplicarea legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
- NE 002-97-Norme privind masurile de asigurare a igienei si sanatatii
oamenilor, a refacerii si protectiei mediului, la lucrarile de executie a
constructiilor
- LG. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, aplicata prin HG 1425/2006
- norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 modificata si completata
prin HG nr.955/2010.
- HG.1146/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pt.
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
(M.O.815/03.10.2006).
- HG.1051/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pt.
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pt.lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare.
- HG.1048/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pt.
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul
de munca.
La executarea lucrarilor se vor respecta masurile de securitate si
sanatate in munca specificate anterior precum si altele impuse de procedeele
tehnologice specifice.
Formatiile de lucru vor fi instruite corespunzator si va fi numit un
responasabil calificat care sa urmareasca instruirea, dotarea cu mijloace
adecvate de protectie si respectarea masurilor conform programului intocmit.
Inainte de inceperea lucrarilor si la schimbarea specificului acestora,
personalul muncitor va fi instruit corespunzator operatiunilor ce urmeaza sa le
efectueze.
Sculele si utilajele folosite vor trebui sa fie in buna stare de
functionare, alimentarea acestora la tensiune va trebui sa se faca direct in
tabloul electric sau la prize care sa indeplineasca cerintele producatorului.
Unitatea ce efectueaza lucrarea va lua toate masurile specifice de
protectie pentru a elimina producerea de accidente de munca.

Întocmit
Cotruță Horia

