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INVITATlE PARTICIPARE

Societatea CONPET S.A Ploiesti organizeaza o selectie de oferte in vederea atribuirii
contractului de achizitie "Lucrari de reparatii cladiri Poiana Lacului, din statia de pompare
Poiana Lacului, jud. Arges".

Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
Oferta tehnica va fi Întocmita si prezentata astfel Încât aceasta sa respecte cerintele prevazute

in Caietul de sarcini atasat si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondentei Între
acesta şi respectivele cerinte.

Valoarea estimata a achizitiei este de 116.000 lei, fara TV A.
Executantul trebuie sa faca dovada experientei sale in prestarea de lucrari similare celor

pentru care oferteaza si se solicita lista cu prezentarea a maximum 3 contracte de lucrari cu obiect
asemanator celui pentru care se oferteaza, duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani, si a caror valoare
cumulata a fost de minimum 116.000 lei.

Termenul de executie final al lucrarii este de 3 luni de la predarea amplasamentului.
Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 120 zile timp in care avem

obligatia de a atribui contractul.
Pretul va fi exprimat in RON fără TVA. Pretul ofertei este considerat ferm exprimat, neputand fi

modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.
Termenul de plata al facturii este de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la achizitor.
Oferta se va depune la registratura so~etătii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3,

in plic sigilat, până la data de ...03.!.o.~.~t?..'Q, ora 12.00. Pe plic se va mentiona procedura pentru
care a fost depusă, respectiv lucrari pentru "Lucrari de reparatii cladiri Poiana Lacului, din statia de
pompare Poiana Lacului, jud. Arges".

Atât prezenta solicitare, cât şi oferta transmisă de dumneavoastră, nu constituie un contract
de angajare Între societătile noastre.

Anexăm prezentei proiectul de contract si caietul de sarcini.
Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/2225 sau pe

adresa de emaillaura.mihail@conpet.ro .

Vă multumim pentru colaborare.
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CONTRACT DE LUCRARI
nr. L-CA -CD din _

1. PARTILE CONTRACTANTE
Societatea CONPET S.A., cu sediul in Ploiesti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova,

telefon 0244/401360, fax 0244/402304, cod de inregistrare fiscala RO 1350020, inregistrata la
Registrul Comertului sub numarul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001,
deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată prin dl. ing. Liviu lIasi -
Director General si d-na ec. Sanda Toader - Director Financiar, in calitate de BENEFICIAR

si
S.C S.R.L., cu sediul in , str nr. , jud

................... , telefon , cod de inregistrare fiscala RO , inregistrata la
Registrul Comertului sub numarul , cod IBAN deschis
Banca , reprezentata prin , in calitate de
EXECUTANT.

a intrevenit prezentul contract

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Executantul se obliga sa execute "Lucrari de reparatii cladiri Poiana Lacului, din statia

de pompare Poiana Lacului jud. Arges" in perioada convenita, in conformitate cu propunerea
tehnico-financiara - Anexa 1, cu Caietul de sarcini - Anexa 2 si cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea contractului este de RON, la care se adauga TVA, pentru indeplinirea

integrala a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract. Valoarea
contractului este ferma, pe toata durata de executie a acestuia.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante.
4.2. Executantul se obliga sa execute "Lucrari de reparatii cladiri Poiana Lacului, din statia

de pompare Poiana Lacului jud. Arges", care face obiectul prezentului contract, cu termen executie
final de 3 luni de la predare amplasament.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. beneficiar şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite În prezentul

contract;
c. valoarea contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, În baza contractului,

pentru Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin
contract;

d. amplasamentullucrării - desemneaza locurile unde urmează a fi executate Lucrările precum
şi oricare alte locuri prevăzute În Contract ca fiind necesare pentru executarea lucrarilor;

e. utilajele executantului - Înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte
lucruri necesare execuţiei lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

f. materiale - Înseamnă produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac
parte din lucrările permanente.

g. echipamente - Înseamnă maşinile şi aparatele utilizate de catre executant la executia
lucrarilor;

h. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul Încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, Îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
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i. termene - Termenele se vor socoti conform art 181-184 CPC.
Cand termenul se socoteste pe ore, acesta incepe sa curga de la ora zero a zilei urmatoare.
Cand termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga
termenul, nici ziua in care acesta se implineste.

Cand termenul se socoteste pe saptamani(luni sau ani) el se implineste in ziua
corespunzatoare din ultima saptamana, ori din luna sau din ultimul an.Daca ultima luna, nu
are zi corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga, termenul se implineste in
ultima zi a acestei luni.
Cand ultima zi, a unui termen cade intr-o zi nelucratoare,termenul se prelungeste pana in
prima zi lucratoare care urmeaza.
Termenul care se socoteste pe zile, saptamani, luni sau ani, se implinesc la ora 24 a ultimei
zile in care se poate implini actul..

j. C.T.E. - Consiliul Tehnic Economic al Conpet S.A.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 1;
b) caietul de sarcini - Anexa nr. 2;
c) garantie de buna executie
d) conventie privind Sanatatea si Securitatea in munca - Situatii de Urgenta - Protectia

Mediului

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 - Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de parti contractante.Executarea

contractului (lucrarilor) incepe in ziua imediat urmatoare predarii - primirii amplasamentului.

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara

acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
b)de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de

derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
c) (2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea

contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in
vederea indeplinirii contractului.

8.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:

a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

d) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Executantul are obligatia de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
10.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre Executant in scopul

asigurarii Beneficiarul de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara de buna

executie emisa in favoarea Beneficiar, de catre o banca agreata de ambele parti. Scrisoarea de
garantie bancara pentru buna executie a prezentului contract este in cuantum de 10% din valoarea
totala, fara TVA, a contractului, respectiv, in cuantum de Iei fara TVA.

(3) Scrisoarea de garantie se va prezenta de catre Executant, Beneficiarului, in original, in
termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 6 luni de la
data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art. 4 obliga Executantul la extinderea
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valabilitatii scrisorii de garantie bancara de buna executie, cu minimum 1 luna de la data expirarii
Scrisorii de garantie bancara prezentate initial.

10.2. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca Executantul nu isi indeplineste si/sau isi indeplineste in mod
necorespunzator obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei
de buna executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia Executantului, precizand
obligatiile care nu au fost respectate.

10.3. In termen de 5 zile de la data Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor,
executantul este obligat sa prezinte beneficiarului o noua Scrisoare de garantie bancara de buna
executie, a carei valoare sa acopere un procent de 30% din valoarea totala a garantiei de buna
executie, si cu o valabilitate de cel putin 24 de luni de la data emiterii.

10.4. Garantia de buna executie se va restitui de catre Beneficiar catre Executant, dupa
cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie, fara obiectiuni, la terminarea lucrarii, daca beneficiarul nu a ridicat pretentii asupra ei iar
riscul pentru viciile lucrarilor este minim si pe baza celei de-a doua Scrisori de garantie bancara de
buna executie (pentru 30% din valoare);

b) cea de-a doua Scrisoare de garantie bancara de buna executie (respectiv 30% din
valoarea totala a garantiei) se va restitui de catre beneficiar executantului, la data expirarii garantiei
acordate lucrarilor, pe baza Procesului verbal de receptie finala.

10.5. Garanţia lucrarilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

11.OBLIGATIILE EXECUTANTULUI
11.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a

remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate
prin contract.

(2) Executantul are obligatia de a executa lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de/pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. Executantul are obligatia,
inainte de inceperea lucrarilor, de a comunica in scris beneficiarului identitatea responsabilului
tehnic cu executia, atestat conform legislatiei in vigoare si de a asigura urmarirea executiei lucrarilor
prin acesta.

(3) Executantul are obligatia de a notifica prompt beneficiarul despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

(4) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate
la data stabilită.

(5) Executantul va prezenta, la semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu,
alcătuit În ordinea tehnologică de execuţie. In cazul În care, după opinia beneficiarului, pe parcurs
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea
beneficiarului executantul va prezenta un grafic revizuit, În vederea terminării lucrărilor la data
prevăzută În contract. Graficul revizuit nu ÎI va scuti pe executant de nici una dintre Îndatoririle
asumate prin contract.

(6) In cazul În care executantul Întârzie Începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă
nu Îşi Îndeplineşte Îndatoririle prevăzute la art. 11.1 alin. (2), beneficiarul este Îndreptăţit să Îi fixeze
executantului un termen până la care activitatea să intre În normal şi să îl avertizeze că, În cazul
neconformării, la expirarea termenului stabilit Îi va rezilia contractul.

11.2. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi
siguranta tuturor operatiunilor executate pe amplasament, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legale in vigoare.

(2) Executantul are obligatia de a indeplini obiectul contractului, cu respectarea termenului
stipulat la art. 4 al prezentului contract si cu prevederile Caietului de sarcini.

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie beneficiarului, la termenele precizate in
anexele la contract, caietele de masuratori precum si certificatele de calitate ale tuturor materialelor
puse in opera, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte
documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de beneficiar.

11.3. (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile beneficiarului in
orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considera ca dispozitiile beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are
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dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a
executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

11.4. (1) Executantul este responsabil de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor şi resurselor umane necesare În vederea Îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul În care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare În poziţia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia să rectifice eroarea
constatată, pe cheltuiala sa.

11.5. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are
obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe
amplasament este autorizată şi de a menţine amplasamentul (atâta timp cât acesta este sub
controlul său) şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către beneficiar) În
starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a Întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie,
Îngrădire, alarmă şi pază, În cazul În care sunt necesare sau au fost solicitate de către beneficiar
sau de către alte autorităţi competente, În scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului
riveranilor;

c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi În afara
amplasamentului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor
publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

11.6. Executantul este responsabil pentru menţinerea În bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse În operă de la data primirii amplasamentului
până la data semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia.

11.7. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are
obligaţia, În măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau În
mod abuziv:

-confortul riveranilor; sau
-căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care

deservesc proprietăţile aflate În posesia beneficiarului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi beneficiarul Împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor În justiţie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau În
legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

11.8. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza În mod rezonabil drumurile ce comunică cu
sau sunt pe traseul lucrarilor şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu
sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi
vehiculele, va limita şi va repartiza Încărcăturile, În aşa fel Încât traficul suplimentar ce va rezulta În
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de
pe şi pe amplasamentul lucrarilor, să fie limitat, În măsura În care este posibil, astfel Încât să nu
producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor.

(2) În cazul În care se produc deteriorări sau distrugeri ale drumurilor care comunică cu sau
care se află pe traseul lucrarilor, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţii lor sau
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul Împotriva tuturor
reclamaţiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute În contract, executantul este responsabil şi
va plăti consolidarea, modificarea sau Îmbunătăţirea, În scopul faciiitării transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţii lor sau altora asemenea, a oricăror drumuri care comunică cu sau care se
află pe traseul şantierului.

11.9. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia:
-de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe amplasament;
-de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
-de a aduna şi de a Îndepărta de pe amplasament resturile de materiale sau lucrările

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe amplasament până la sfârşitul perioadei de

garanţie numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare În
scopul Îndeplinirii obligaţiilor sale În perioada de garanţie.

11.10. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor legale care Îi revin, pentru viciile ascunse ale
construcţiei, in perioada de garantie a lucrărilor şi după Împlinirea acestui termen, pe toată durata de
existenţă a construcţiei, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente
execuţiei lucrării.
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11.11. Executantul raspunde in mod unilateral in cazul depasirii limitelor terenului pus la
dispozitie de beneficiar, in cazul neaducerii terenului la starea initiala atat pe amplasamentul lucrarii
cat si in zona organizarii proprii de santier si a celorlalte zone riverane amplasamentului lucrarilor.

11.12. Executantul va respecta prevederile Legii nr.10/18.01.1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.13. Executantul are obligatia de a semna conventia privind sanatatea si securitatea in
munca- situatii de urgenta, protectia mediului incheiata de beneficiar.

12. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
12.1. La Începerea lucrărilor beneficiarul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele

necesare execuţiei lucrărilor.
12.2. Beneficiarul are obligaţia de a organiza receptia lucrarilor si de a comunica data

stabilita. Comisia de receptie va examina executia tuturor lucrarilor conform prevederilor
contractuale si documentatiei anexate la contract, dupa care intocmeste "Procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor" si recomanda admiterea cu sau fara obiectiuni a receptiei,
amanarea sau respingerea ei, conform modului de indeplinire a conditiilor prevazute de legislatia in
vigoare.

12.3. Beneficiarul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse În cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.

12.4. Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte
informaţii furnizate executantului, precum şi de dispoziţiile date, dupa caz.

12.5. Beneficiarul are obligatia de a efectua plata lucrarilor la termenul scadent, prevazut in
prezentul contract, in baza documentelor justificative prezentate de executant si acceptate de
beneficiar, in conditiile prevazute la art. 17 din contract.

13. ÎNCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR
13.1. Executantul are obligaţia de a Începe efectiv lucrările mentionate in contract in ziua

imediat urmatoare predarii - primirii amplasamentului, data consemnata in Procesul Verbal de
predare-primire amplasament semnat de ambele parti.

13.2. Data procesului verbal predare - primire amplasament este data de referinta pentru
termenul de executie a lucrarilor.

13.3. (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a
stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse În anexele la contract. Părţile contractante au
obligaţia de a notifica, În scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor şi anume: a
responsabilului tehnic cu execuţia atestat in domeniu, din partea Executantului si a responsabilului
atestat, din partea Beneficiarului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarului la locul de
muncă, În ateliere, depozite şi oriunde Îşi desfăşoară activităţile legate de Îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4. Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
Beneficiarului.

14. ÎNTARZIEREA PRESTARII SERVICIILOR SI EXECUTIEI LUCRARILOR
14.1. În cazul În care:
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de Întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin

Încălcarea contractului de către acesta ÎI Îndreptăţesc pe executant să solicite prelungirea
termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, prin consultare, părţile vor stabili,
daca este cazul, prelungirea a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.

14.2. Decalarea termenului de executie nu da dreptul executantului de a solicita actualizarea
valorii contractului.

15. FINALIZAREA LUCRARILOR.INSTIINTAREA DE RECEPTIE. RECEPTIA
15.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut să fie finalizat În termenul stabilit prin prezentul contract

si prin graficul de execuţie, trebuie finalizat În acest termenul convenit de părţi de 3 luni, termen care
se calculează de la data predarii amplasament.

15.2. La finalizarea lucrărilor in ansamblu Executantul are obligaţia de a notifica În scris
Beneficiarul că sunt Îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de
recepţie.
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15.3. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor În vigoare şi va Înştiinţa
executantul de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal
de Recepţie a Lucrărilor.

15.4. Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatări lor efectuate pe teren
Beneficiarul va aprecia dacă sunt Întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie (lucrari
finalizate, etc.). În cazul În care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate
Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii
tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, beneficiarul va convoca comisia
de recepţie.

15.5. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul Îndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu propunerea tehnica şi cu reglementările În vigoare. În funcţie de
constatările făcute Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.6. Indeplinirea de catre executant a obligatiei de a executa lucrarile este confirmata prin
semnarea, fara obiectiuni, a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor de comisia de
recepţie. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de
garanţie (24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor de executie).

16. GARANTIA LUCRARILOR
16.1. Executantul acorda lucrarilor executate in baza prezentului contract o garanţie de 24

luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor de executie. Perioada de garantie curge de la data
recepţiei, fara obiectiuni din partea beneficiarului la terminarea lucrărilor. La expirarea termenului de
garantie se va efectua receptia finala a lucrarii, constatata prin proces verbal.

16.2. (1) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, În urma dispoziţiei date de
beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor,
construcţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuială
proprie, În cazul În care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijenţei sau neÎndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care Îi revin În baza contractului.

(3) În cazul În care defecţiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind
executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit
ca lucrări suplimentare.

16.3. În cazul În care executantul nu execută lucrările de modificare, reconstrucţie şi
remediere a viciilor, construcţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor
contractuale, beneficiarul este Îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către beneficiar de la executant sau
reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITATI DE PLATA. FACTURARE. EVALUAREA LUCRARILOR
17.1. (1) Executantul va emite factura conform art. 155 alin. (1) din Legea 134/2010 privind

Codul Fiscal iar Beneficiarul va efectua plata pentru lucrarile executate, in baza facturilor emise si a
situatiilor de lucrari acceptate de Beneficiar.

17.2. Termenul de plata al facturilor de catre Beneficiar, Executantului este: 30 zile de la
inregistrarea facturii la Beneficiar.

18. PENALITATI
18.1. În cazul in care executantul nu reuseste sa isi indeplineasca, in termenul prevazut la

art. 4 al prezentului contract, obligatiile asumate, executantul are obligatia de a plati beneficiarului
penalitati in cuantum de O,5%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor neefectuate sau a celor
executate necorespunzator, incepand cu prima zi de intarziere. Neconformitatile se vor consemna
intr-un proces verbal semnat de catre serviciul solicitant al beneficiarului in care se va specifica
perioada de intarziere pentru care se aplica penalitatile raportate la preturile din oferta financiara.
Penalitatile pot depasi cuantumul sumelor datorate.

18.2. Penalitatile calculate vor fi notificate executantului. Executantul va achita in temen de 3
(trei) zile lucratoare de la primirea notificarii suma calculata drept penalitati. Beneficiarul va emite
factura catre executant dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.
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18.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadelor prevazute la art. 17, acesta are obligatia de a plati penalitati cuantum de
0,5%/zi de intarziere, din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi
de la scadenta.

18.4. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre beneficiar. Beneficiarul are
obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.

19. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI
19.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin art.11, respectivart. 12, de catre una dintre

parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de plin drept, fara interventia instantei.
(2) Dacă in perioada de derulare a contractului, executantul:
a) nu a prezentat in termen documentul privind constituirea garantiei de buna executie, in

conditiile mentionate in prezentul contract;
b) abandonează lucrările;
c) a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

contract fara acceptul beneficiarului;
d) depaseste termenul prevazut la art. 4.
e) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului;
f) nu reuşeşte să ducă la îndeplinire lucrările prompt şi fără întârziere;
g) nu incepe lucrarile in termen, nu respecta datele intermediare din graficul de executie sau

nu reia lucrarile suspendate in termen de 5 zile de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

h) nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
termenul stabilit de Beneficiar;

i) pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia:
-de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe amplasament;
-de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
-de a aduna şi de a îndepărta de pe amplasament resturile de materiale sau lucrările

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
beneficiarul va notifica executantul pentru remedierea acestor aspecte.
(3) Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către beneficiar, executantul

nu ia toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, beneficiarul poate, printr-o a
doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, sa rezilieze contractul si să pretinda plata de daune
interese.

(4) Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată executantului, in cel mult 30 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa
masura in care indeplinirea contractului nu ar fi posibila.

(5) clauza de denuntare "pact comisoriu"- fara interventia instantei de judecata, adica:
Neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre executant atrage atat desfiintarea de plin drept a
contractului fara punere in intarziere, notificare sau alta formalitate prealabila si fara interventia
instantelor de judecata sau a tribunalului arbitral, cat si plata de daune, interese catre achizitor
calculate la valoarea prejudiciului suferit de acesta, dar nu mai putin de 20% din valoarea estimata a
contractului.

19.2. Contractul poate inceta si prin ajungere la termen sau prin acordul partilor, declararea
falimentului sau insolventa a executantului.

20. PLATA LA REZILIEREA CONTRACTULUI
20.1. (1) La rezilierea contractului conform art. 19.1. (2) beneficiarul are dreptul de a pretinde

executantului daune-interese in cuantum de 20% din valoarea lucrarilor si/sau a serviciilor ramase
neexecutate la data rezilierii. Suma neta cuvenita va fi platita sau rambursata de catre executant in
termen de 30 de zile de la data instiintarii de reziliere a contractului.

(2) În cazul prevăzut la art. 19.1. (1) executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

21. RESPONSABILITATEA EXECUTANTULUI FATA DE LUCRARI
21.1. (1) Executantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la

data inceperii până la data incheierii, fara obiectiuni, a Procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada menţionată mai sus,
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executantul va remedia aceste pierderi sau daune astfel Încât lucrările să fie conforme cu
prevederile contractului. In perioada de garantie a lucrarilor, executantului ii revin obligatiile
prevazute la art. 16.

22. FORTA MAJORA
22.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada În care acţionează aceasta.
22.2. Indeplinirea contractului va fi suspendată În perioada de acţiune a forţei majore, dar

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,

imediat şi În mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care Îi stau la dispoziţie, În
vederea limitării consecinţelor.

22.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi Încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. ASIGURARI
23.1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii

plătibile prin lege, În privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de executant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

24. LITIGII
24.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de
reprezentantii lor.

24.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea neintelegerilor pe cale amiabila, partile se
vor adresa instantelor de judecata, competente material de la sediul Beneficiarului.

25. COMUNICARI
25.1. (1) Orice comunicare Între părţi, referitoare la Îndeplinirea prezentului contract, trebuie

să fie transmisă În scris.
(2) Orice document scris trebuie Înregistrat atât În momentul transmiterii, cât şi În momentul

primirii.
(3) Pe parcursul derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenta intre parti, vor fi elaborate in limba romana.
25.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia

confirmării de primire a comunicării.

26. CESIUNEA ŞI SUBCONTRACTAREA
26.1. Executantul nu poate cesiona total sau parţial prezentul contract.
26.2. (1) Executantul nu poate subcontracta decât subcontractanţilor declaraţi În propunerea

sa tehnică.
(2) Executantul răspunde În mod direct faţă de Beneficiar pentru orice neconformitate

apărută În execuţia lucrării şi care se datorează unui subcontractant precum şi pentru orice pretenţie
ridicată de un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant., "

26.3. (1) Executantul are obligaţia, În cazul În care a subcontractat părţi din contract, de a
Încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, În aceleaşi condiţii În care el a semnat contractul
cu Beneficiar.

(2) Executantul are obligaţia de a prezenta la Încheierea contractului toate contractele
Încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
Încheiate cu aceştia se constituie În anexe la contract.

26.4. (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul În care
Îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Executant de modul În care Îşi
Îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
Îşi Îndeplinesc partea lor din contract.
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26.5. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract.

27. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

28. CLAUZE FINALE
28.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante.
28.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul

sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si
ulterioara incheierii lui.

28.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, in 2 (doua) exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

BENEFICIAR EXECUTANT
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Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

CAIET DE SARCINI

SPECIFICATII TEHNICE

CONPET

Lucrarile mentionate in prezentul Caiet de Sarcini sunt de natura reparatiilor si vizeaza:
Cladirile:
- Cabina Poarta,
- Atelier Mecanici+Magazii,
- Garaj
- Casa pompe titei,
- PSI spumogen
- Dispecerat
- Centrala Termica
situate in statia de pompare Poiana Lacului din comuna Poiana Lacului, jud. Arges.

Cladirile apartin S.C. CONPET S.A. Ploiesti si sunt situate in comuna Poiana Lacului, jud.
Arges.

OFERANTII VOR PREZENTA URMATOARELE FORMULARE:

- formularul C2 - Centralizatorul financiar al obiectelor.
- formularul C3 - Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari.
- formularul C5 - Lista cu cantitatile de lucrari.
- formularul C6 - Lista consumurilor de resurse materiale.
- formularul C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru.
- formularul ca - Lista consumurilor cu ore de functionare utilaje.
- formularul C9- Lista consumurilor privind transporturile.

mailto:conpet@conpet.ro;
http://www.conpet.ro


Caracteristicile constructiilor sunt urmatoarele:

Cladire Cabina Portar:
L= 5.70 mI.
L = 4.10 mI.
H = 3.00 m.
S= 23.50 mp
Regim de inaltime - Parter
Acoperis - din placa de beton.
Invelitoare - carton bituminos lipit pe sapa de beton.

Cladire Ateliere + Magazie:

L= 11,00 mI.
L = 10,60 mI.
H = 4.00 m.
S= 117 mp
Regim de inaltime - Parter
Acoperis - din placa de beton.
Invelitoare - carton bituminos lipit pe sapa de beton.
(reparatie partiala locala cca 50 mp)

Cladire Garaj:

L= 15,20 mI.
L = 11,80 mI.
H = 4.00 m.
S= 180 mp
Regim de inaltime - Parter
Acoperis - din placa de beton.
Invelitoare - carton bituminos lipit pe sapa de beton.

Cladire Casa Pompe Titei:

L= 36 mI.
1=13.60 mI.
H=4,20 m.
S=490 mp.
Regim de inaltime - Parter.
Acoperis - din placi de beton.
Invelitoare - carton bituminos lipit pe sapa de beton.

Cladire PSI SPUMOGEN

L= 6 mI.
1= 5 mI.
H=4,20 m.
S=30 mp.
Regim de inaltime - Parter.
Acoperis - din placa de beton.
Invelitoare - carton bituminos lipit pe sapa de beton.
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I.ANTEMASURATOARE LUCRARI REPARATII,
Cladire Cabina Portar:
Exterior
-decopertat hidroizolatie existent- 24 mp
-montat plasa de Buzau diam. 5 mm ochiuri de 10 cm -90 kg
-turnat sapa de 5 cm pe acoperis - 24 mp (1.5 mc)
-montat sorturi din tabla vopsita in camp electrostatic culoare maro -20 mi
-amorsa bituminoasa -24 mp
-Hidroizolatie din membrana bituminoasa 4.5 kg/mp cu ardezie -24 mp
-montat jgheab (inclusiv carlige ) -7.50 mi
-montat burlane - 8 mi
-termosistem din polistiren expandat de 10 cm PSI 90 -37 mp
-tencuiala decorativa 60 mp
-desfacut trotuar din dale de beton 7.50 mp
-spart beton antreu -6.5 mp grosime 10 cm 0.65 mc
-turnat trotuar de garda latime 1 m si 10 cm grosime 23 mp
Interior
-turnat sapa grosime 10 cm. -1.5 mc
-reparatii tencuieli -20 mp
-curatat var pereti si tavane -52 mp
-glet la pereti si tava ne -52 mp
-amorsa pereti si tavane -52 mp
-Iamperie din vopsea de ulei 1,5 m inaltime -20 mp
-zugraveli lavabile pereti si tavane-2 mp
-gresie portelanata sare si piper 30x30 cm - 10 mp
-plinta 10 cm din gresie -12 mi
-demontat ferestre lemn -8 mp
-ferestre din profile pvc 4 camere cu geam cu LOW E si plase de insecte, glafuri de pvc la
interior si de aluminiu la exterior -6.25 mp
-usa din profile de pvc 4 camere echipata cu broasca cu inchidere in 3 puncte si perie la
partea de jos, tocul va fi in trei laturi -1.77 mp
Instalatie electrica
-Corp iluminat exterior, Pn=50W (montaj pe cladire deasupra usi, nu are legatura cu
iluminatul exterior care este montat pe stalpi) -1 buc
-Priza monofazica+CP montaj PT -1buc
-Comutator iluminat montaj PT -1buc
-Conductor Cu FY 2,5mmp -30m
-Conductor Cu FY 1,5mmp -25m
-Plinta PVC mascare cabluri (canalet) -25m

Cladire Ateliere + Magazie:
Exterior
-decopertat hidroizolatie existenta- 110 mp
-maontat plasa de Buzau diam. 5 mm ochiuri de 10 cm -440 kg
-turnat sapa de 5 cm pe acoperis - 110 mp (5.5 mc)
-montat sorturi din tabla vopsita in camp electrostatic culoare maro -42 mi
-amorsa bituminoasa -110 mp
-Hidroizolatie din membrana bituminoasa 4.5 kg/mp cu ardezie -110 mp
-montat jgheab (inclusiv carlige ) -22 mi
-montat burlane - 10 mi
-termosistem din polistiren expandat de 10 cm PSI 90 -126 mp
-tencuiala decorativa -145 mp
-turnat trotuar de garda latime 1 m si 10 cm grosime 25 mp
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Interior
-turnat sapa grosime 10 cm. 72.02 mp -7.20 mc
-gresie portelanata sare si piper -22 mp
-plinta din gresie h 10 cm - 18 mI.
-reparatii tencuieli -50 mp
-curatat var pereti si tavane - 122 mp
-zidarie ptr astupare fereastra 1.15x1.45 15 cm grosime -0.5 mc
-termosistem de polistiren10 cm la tavane -72 mp
-glet la pereti si tavane in Atelier Mecanici-122 mp
-amorsa pereti si tavane - 235 mp
-Iamperie din vopsea de ulei 1,5 m inaltime in Atelier Mecanici -30 mp
-zugraveli lavabile pereti si tavane- 235 mp
-Faianta 1.50x1 m in dreptullavoarului -1.5 mp
-Lavoar cu piedestal echipat cu baterie monocomanda si ventil de scurgere 1 buc
-teava pvc diametru 50 mm -4 mi
-Oginda
-Etajera
-gresie portelanata sare si piper 30x30 cm - 10 mp
-plinta 10 cm din gresie -18 mi
-demontat ferestre lemn -24 mp
-ferestre din profile pvc 4 camere cu geam cu LOW E si plase de insecte, glafuri de pvc la
interior si de aluminiu la exterior -8.40 mp
-usa din profile de pvc 4 camere echipata cu broasca cu inchidere in 3 puncte si perie la
partea de jos, tocul va fi in trei laturi si panel din aluminiu cu spuma poliuretanica -15.20 mp
Instalatie electrica
-Corp iluminat exterior, Pn=50W (montaj pe cladire deasupra usi,)-3buc
-Corp iluminat FI RA, Pn 2x36w -4buc
-Corp iumintat LED, Pn 30W -2buc
-Priza monofazica+CP montaj PT -7buc
-Comutator iluminat montaj PT -3buc
-Tablou distributie TD (sig.atuomata trifazata 40A-1buc, sig.atuomata trifazata 16A-2buc,
sig.atuomata monofazata 6A-3buc, sig.atuomata monofazata 16A-1buc , sig.atuomata
monofazata 25A-3buc) -1buc
-Conductor Cu FY 2,5mmp -140m
-Conductor Cu FY 1,5mmp -100m
-Plinta PVC mascare cabluri (canalet) -gOm

Cladire Garaj:
Exterior
-reparatii tencuieli interioare exterioare -150 mp
-decopertat hidroizolatie existenta- 160 mp
-maontat plasa de Buzau diam. 5 mm ochiuri de 10 cm -640 kg
-turnat sapa de 5 cm pe acoperis - 160 mp (8 mc)
-montat sorturi din tabla vopsita in camp electrostatic culoare maro -51 mi
-amorsa bituminoasa -160 mp
-Hidroizolatie din membrana bituminoasa 4.5 kg/mp cu ardezie -160 mp
-montat jgheab din tabla vopsita in camp electrostatic culoare maro (inclusiv carlige ) -30 mi
-montat burlane din tabla vopsita in camp electrostatic culoare maro - 20 mi
-turnat trotuar de garda latime 1 m si 10 cm grosime 36 mp
Interior
-zugraveli lavabile - 285 mp
-ferestre din profile pvc 4 camere cu geam cu LOW E si plase de insect, glafuri de pvc la
interior si de aluminiu la exterior -11.80 mp
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Cladire Garaj:
-reparatii tencuieli exterioare -30 mp
-Tencuiala decorativa -30 mp.
-inlocuire sorturi atic din tabla zincata -8 mI.
-montat bulan din tabla zincate -4 mi

Casa Pompe Titei
-amorsa bituminoasa -50 mp
-hidroizolatie din membrane bituminoasa cu folie de aluminiu 4.5 kg/mp -50 mp
-reparatii glet -20 mp
-zugraveala lavabila - 50 mp

Dispecerat
-montat jgheab din tabla vopsita in camp electrostatic culoare maro (inclusiv carlige ) -4 mi
-montat burlane din tabla vopsita in camp electrostatic culoare maro -5 mi

Centrala Termica
-montat jgheab din tabla vopsita in camp electrostatic culoare maro (inclusiv carlige ) -8 mi
-montat burlane din tabla vopsita in camp electrostatic culoare maro -9 mi

-montat si demontat schela - 800 mp
-transportul materialelor prin purtare directa - 100 to.
-incarcarea materialelor si transportul - 100 to.

NOTA: Lucrarile cuprinse in antemasuratoare vor cuprinde si cotarea cheltuielilor de
transport, manipulare si incarcarea materialelor necesare executarii lucrarilor, precum si
montarea si demontare schela, eliminarea finala a deseurilor rezultate ca urmare a executarii
lucrarilor la societati autorizate.

Standarde de referinta:
-C112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase
la lucrarile de constructii.
-Normativ NP-040-02 privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la caldiri.
-C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii.
-C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilo de constructii.

Date tehnice privind executia si montajul tamplariei de PVC.

Profilele din PVC vor fi de culoare alba, feronerie neagra cu geam termopan produse in
Comunitatea Europeana si geam termopan float -float cu low.e. Profilele folosite trebuie sa
cuprinda minim 4 camere, iar inchiderea foilor mobile sa fie executate cu un sistem special
de etansare 3 randuri de garnituri EPDM.

Tipurile de profile folosite (rame,cercevele mobile,montanti) trebuie sa permita
montarea geamului termoizolant cu o grosime minima de 22 mm, care trebuie sa asigure un
transfer termic k = minim 2.2.

Certificarea Sistemului de Management al Calitatii pentru:
-producatorul de tamplarie de profile PVC.
-producatorul de geam termopan.

Ofertantul va prezenta Agrementul MLPAT, sau Declaratie de Conformitate pentru
profilele din PVC ofertate si pentru accesoriile utilizate la confectia tamplariei.

Tamplaria furnizata va fi insotita de urmatoarele documente:
1-certificat de garantie pentru geamul termopan.
2-certificat de garantie pentru profilele de PVC utilizate
3-certificate de garantie pentru feronerie utilizata
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4-certificate de calitate si conformitate pentru tamplaria furnizata.
Profilele folosite pentru tamplaria furnizata precum si materialele utilizate pentru

montajul acestora nu trebuie sa aiba impact negativ asupra mediului inconjurator sau a
sanatatii oamenilor.

Este foarte important ca tamplaria de pvc furnizata sa cuprinda toata gama constructiva
de accesorii necesare expusa in cataloagele tehnice de executie(picuratori drenaj
condens,lacrimar dirijare apa ,garnituri centrale EPDM).

Elementele de montaj trebuie sa fie insotite de certificate de conformitate pentru fiecare
element in parte.

Tehnologia de executie a hidroizolatiei.
Lucrari privind stratul suport din beton
-se va analiza calitatea stratului suport urmarind sa nu existe asperitati mai mari de :!:: 2 mm
sau denivelari peste 5 mm, verificate pe toate directiile cu dreptarul de 3 m lungime.
-se va analiza daca scafele au fost executate cu raze de min. 5 cm si muchii de min. 3 cm.
-se vor fixa conductele de scurgere, elementele de strapungere, diblurile agrafele de prindere
a copertinelor, deflectoarelor.
-se va realiza si se va verifica executarea corecrta a racordurilor si rosturi lor.
-se va realiza acoperirea elementelor de beton numai dupa incheierea receptiei de
rezistenta, pe baza dispozitiei date de beneficiar si proiectant.
-verificarea calitatii lucrarilor se va face pe parcursul lucrarilor, la sfarsitul fiecarei faze de
lucru si receptia preliminara si finala, intocmindu-se procese verbale.
Procedeele de verificare ce se vor folosi sunt urmatoarele:
-masuratori, verificari directe a corespondentei cu prevederile proiectului si prescriptiile
normativelor in vigoare.
-Existenta si valabilitatea documentelor de atestare a calitatii materilalelor folosite
-Verificarea proceselor verbale de lucrari ascunse;
La efectuarea lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele:
-conditiile de executie
-verificarea calitatii lucrarilor
-masurile privind protectia muncii si prevenirea incendiilor
Lucrarile de hidroizolatii la cald, se vor executa la temperatura +50C fiind interzisa executia
lor pe timp de ploaie sau burnita.
Bariera contra vaporilor si straturile de difuzie se vor aplica pe suporturile de beton sau
mortar, dupa o amorsare cu emulsie sau solutie de bitum, cu min. 300g/mp
Amorsa cu solutie de bitum in doua straturi se va executa pe suportul din beton, bine curatat
si uscat, numai in perioada de timp cu temperaturi exterioare pana la +8oC si cu emulsie pe
suport umed, la temperaturi peste +8oC. Dupa uscare, straurile de amorsa trebuie sa fie de
culoare maro inchis, fara luciu.
Stratul pentru difuzia vaporilor este alcatuit dintr-un strat de impaslitura bituminata perforata,
prevazut sub bariera contra vaporilor sau sub hidroizolatii aplicate pentru termoizolatii
sensibile la umiditate, prevazute cu sape din beton.
Foile perforate se vor aplica nelipite, cu suprapuneri de cca 5 cm, asezate cu partea blindata
pe suport.
Straturile de difuzie nu se aplica in dolii si pe o raza de cca. 25 cm in jurul gurilor de scurgere
si a strapungerilor.
Hidroizolatia se va realiza intr-un strat:
_ un strat membrana termoizolanta pe baza de bitum aditivat, minim 2 mm acoperire cu
bitum la fata de Iipire, dublu strat de armare, 4 mm grosime, 5 kg/mp acoperita cu granule de
ardezie inglobate pe fata expusa/folie de aluminiu, lipita cu flacara pe toata suprafata.
Membranele se vor aplica cu suprapuneri de 10 cm.
Membranele se vor aplica incepand de la strasina (sau gurile de scurgere), astfel ca
suprapunerile sa se realizeze in sensul de scurgere al apelor.
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- . La coame , in jurul gurilor de scurgere se va aplica un strat suplimentar din membrana

hidroizolanta pe baza de bitum aditivat, minim 2 mm acoperire cu bitum la fata de Iipire dublu
strat de armare.
Structurile hidroizolante şi termohidroizolante vor fi asigurate la Întreruperea lucrului, Încât să
se evite deteriorarea lucrării executate datorită factorilor naturali previzibili (precipitaţii, vânt)
ce pot acţiona pe timpul pauzelor de lucru (noaptea, zile libere);
Aplicarea structurilor hidroizolante se va face pe zone şi sensuri determinate, ţinânduse
seama În special de pante, de căile de acces, transport şi manipulare a materialelor, fără
afectarea zonelor cu lucrări În curs de execuţie sau terminate;
Dotările grele de lucru (butelii cu gaz, containere sau paleţi cu material hidroizolant, etc.) vor
fi prevăzute cu postamente şi elemente de transport care să nu deterioreze suprafeţele
suport şi cele hidroizolate;
Lucrarile de hidroizolatii fiind lucrari ascunse, se vor controla pe masura executiei lor,
incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse din care sa rezulte ca au au fost respectate
urmatoarele:
-retetele si procedeele de preparare a materialelor pe santier
-calitatea suportului - rigiditatea, aderenta, umiditatea
-pozitionarea si ancorarea in beton a pieselor de strapungere sau rost;
-calitatea materialelor conform certificatelor de calitate
-calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui start.
Rezultatele verificarilor se vor inregistra in procese verbale, iar deficientele constatate vor fi
imediat remediate.

II. CARACTERISTICI TEHNICE ALE MEMBRANELOR HIDROIZOLANTE.
- grosime minima- 3.5 mm.
- flexibilitate la rece < -10°C.
- stabilitate la ciad >120°C
- rezistenta la tractiune 680/470
- alungire la rupere 30/35
- punct de inmuiere >150°C
- impermeabilitate la apa> 100
- finisaj fata superioara ardezie granulata.l folie de aluminiu

- strat support poliester stabilizat.

III. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI.
Specificatia tehnica s-a intocmit pe baza precizarilor din Legea 319/2006-Legea de munca
,apararea vietii,integritatii corporale si sanatatii angajatilor si a altor persoane participante la
procesul de munca.
Documentele care vor fi respectate in mod obligatoriu de catre toti factorii participanti la
realizarea lucrarilor sint:

-Legea 319/2006-Legea securitatii in munca.
-HG 300/2006-Privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru santiere

temporare sau mobile.
-HG 493/2006-Privind cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la

expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.
-HG 971/2006-Privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si /sau de

sanatate la locul de munca.
-HG 1048/2006-Privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de

catre lucratori a echipamentelor individuale de munca.
-HG 1146/2006-Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in

munca de catre lucratori a echipamentelor de munca ,precum si normele metodologice
pentru aplicarea Legii securitatii si sanatatii in munca.
Se garanteza eficienta masurilor de protectia muncii protectia mediului si PSI cuprinsa in
specificatia tehnica la nivelul cerut de actualele normative in vigoare.
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Inainte de incpere lucrarilor conducatorul locului de munca va lua urmatoarele masuri de
munca:

-Va solicita permis de lucru zilnic
-Va instrui salariatii cu masurile necesare a fi respectate la locul de munca.

Lucrarile ce se executa la inaltime de peste 4.0 m se vor executa de pe schele si podine care
ar trebui sa fie montate si exploatate conf.cap 5 din norma de protectie a muncii in activitatea
de constructii montaj ;ed 1982(in caz contrar inainte de inceperea operatiilor se vor pune de
acord cu acestea de catre muncitorii atestati medical ca pot lucra la inaltime).
Muncitori ce vor lucra in zona vor purta casca de protectie ,iar cei ce lucreaza la inaltime vor
folosi obligatoriu centura de siguranta si vor avea controlul medical efectuat pentru lucru la
inaltime.
La executarea lucrului la inaltime,uneltele de mana vor fi pastrate in genti rezistente si vor fi
asigurate impotriva caderii.
Se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă (asigurarea
căilor de acces verticale şi orizontale, asigurarea golurilor, dotarea corespunzătoare a
mijloacelor de ridicare a materialelor, etc);
Se vor lua toate măsurile necesare pentru paza şi prevenirea incendiilor (mod de lucru cu foc
deschis, depozitarea materialelor, etc);
Nu se vor admite utilaje, scule şi unelte improvizate sau defecte care ar putea periclita
calitatea lucrărilor de hidroizolare sau protecţia şi sănătatea muncitorilor .

IV. CONDITII SPECIALE.
Cantitatile mentionate in prezentul Caiet de Sarcini sint orientative.
Preliminar intocmirii ofertei, ofertantul are obligatia vizitarii amplasamentului pentru
verificarea si relevarea cantitatilor de lucrari conform situatiei din teren, prin anuntarea in
prealabil a ServoAdministrativ.
Odata cu depunerea ofertei ofertantul va prezenta un document semnat pe proprie
raspundere in care sa certifice faptul ca si-a insusit conditiile din teren privind executia
lucrarilor.
Oferta financiara va include toate costurile necesare realizarii acestor lucrari (centralizatorul
financiar al categoriilor de lucrari, deviz si extrase de material, manopera, utilaj, transport),
precum si transportul deseurilor(inclusiv taxa de colectare deseuri).

V.GARANTII ACORDATE LUCRARILOR.
Pentru de lucrarile executate se solicita o garantie de minim 5 ani (60 luni), de la data
aprobarii de catre beneficiar a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii.

AVIZAT

DIRECTOR MGT ACHIZITII SI INVESTITII,
Ing RADU ALBU
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