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CAIETUL  DE  SARCINI AL ACHIZIŢIEI 

OBIECTIV:  sediul central SCDP - Băneasa 

 

 

I.GENERALITĂŢI   

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi 

prezentarea ofertei şi constituie în principal ansamblul cerinţelor pe baza cărora se 

elaborează de către ofertant propunerea tehnică.          

 

II.SPECIFICATII TEHNICE   

 

1.Scopul procedurii de achizitie îl constituie atribuirea contractului pentru 

urmatoarele lucrari:  

-lucrari de instalaţii electrice  pentru  5(cinci) puncte de lucru stabilite în anexa nr.1  

“CPV 45310000-3– Lucrări de instalaţii electrice”. 

 

2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări: cumpărare directă.  

  

3.Criteriul de atribuire: cea mai mica oferta de pret. 

Ofertanţii pot depune oferta numai pentru întreaga cantitate de lucrări solicitate la 

pct.5, prin fax :+40-21-233.06.14 sau la adresa de e-mail 

statiuneabaneasa@yahoo.com, in termen de 5 zile calendaristice de la data 

publicarii anuntului in catalogul electronic SICAP/sau pe siteul institutiei.  

Criteriul stabilit, nu poate fi schimbat şi rămâne valabil pe toată perioada de 

valabilitate a ofertei (de 30 zile). Evaluarea ofertelor se va realiza pentru toate 

operațiunile și cantitățile prevăzute în caietul de sarcini.  

 

4.Tipul contractului pentru care este solicitată oferta: contract de lucrări - instalaţii 

electrice.   

 

5.Specificaţiile tehnice ale lucrărilor de executat : 

a) lucrare punct de lucru 1 si 2 

-executat traseu cablu electric; 

-executat schema montaj tablouri si cablu electric; 
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-montarea a doua  tablouri electrice 400v si a unui contoar pasant 230V, complet 

conform normelor in vigoare, efectuarea legaturilor si operatiunilor tehnice 

necesare si punerea in functiune  -  (care asigura legatura prin  cablu de energie 

intre poarta de acces in unitate si cladirea pavilion machete (locuinta de serviciu) 

cu lungimea de 100m); 

-evacuare deseuri rezultate in urma executarii lucrarii; 

Toate lucrarile vor fi executate conform normelor in vigoare. 

 

b) lucrare punct de lucru 3 

-executat schema montaj tablou si cablu electric; 

-montarea unui tablou electric 400v, complet conform normelor in vigoare, 

efectuarea legaturilor si operatiunilor tehnice necesare si punerea in functiune; cu 

sigurante de protectie 

-evacuare deseuri rezultate in urma executarii lucrarii; 

Toate lucrarile vor fi executate conform normelor in vigoare. 

 

c) lucrare punct de lucru 4 

-executat traseu cablu electric; 

-executat schema montaj tablou si cablu electric; 

-montarea unui tablou electric 400v, complet conform normelor in vigoare, 

efectuarea legaturilor si operatiunilor tehnice necesare si punerea in functiune -

executarea operatiunilor de alimentare a motorului electric a pompei de apa, 

complet conform normelor in vigoare; 

-evacuare deseuri rezultate in urma executarii lucrarii; 

Toate lucrarile vor fi executate conform normelor in vigoare. 

 

d) lucrare punct de lucru 5 

-executat schema montaj stalpi iluminat exterior, tablouri si cablu electric; 

-executat 6(sase) buc - postament beton prindere stalpi iluminat exterior, complet 

conform normelor in vigoare; 

 

-montare 6(sase) buc - stalpi iluminat exterior din metal + brate stalpi sustinere 

lampi. 

-executare pozarii cablului electric in subteran pentru cei 6(sase) stalpi – aprox 

235m, complet conform normelor in vigoare; 

-montare 6 (sase)buc - lampi led pe stalpi si executarea operatiunilor de alimentare;  

 

-executare pozarii cablului electric pentru alimentare lampi led montate pe corpul 

central al cladirii, complet conform normelor in vigoare; 

-montare 2 (doua) buc - lampi led pe corpul central al cladirii – sediu SCDP 

Baneasa si executarea operatiunilor de alimentare; 

 



-montare 1 (una) buc - tablou electric alimentare stalpi iluminat exterior, complet 

conform normelor in vigoare; 

-montare 1 (una) buc - tablou electric alimentare lampi led montate pe corpul 

central al cladirii, complet conform normelor in vigoare; 

-montare 2 (doua) buc - sensori lumina automate pentru tablou electric, complet 

conform normelor in vigoare; 

-efectuarea tuturor legaturilor si operatiunilor tehnice necesare si punerea in 

functiune; 

-evacuare deseuri rezultate in urma executarii lucrarii; 

Toate lucrarile vor fi executate conform normelor in vigoare. 

 

e) Executantul va stabili necesarul de materiale pentru fiecare lucrare in parte, 

printr-un deviz de materiale, care va fi aprobat de catre beneficiar. Achizitionarea 

necesarului de materiale va cadea in sarcina exclusive a beneficiarului; 

 

f) încadrarea lucrărilor:     

 

Cod CPV Denumire 

45310000-3 – Lucrări de instalaţii electrice- 

 

6.Locul de efectuare a lucrărilor: la obiectivul sediul central SCDP Baneasa. 

 

7.Termenul limită de executare a lucrărilor: lucrările se vor executa în maxim 30 

zile calenaristice de la data predării  amplasamentului. 

 

   

III.GARANTIA ACORDATA 

   

Garanția acordată lucrărilor de executie va fi de minim 12 luni de la data 

recepționării acestora de către executant.   

 

IV.RECEPTIA LUCRARII  

      

Recepţia cantitativă şi calitativă are loc la locaţia unde se execută lucrările, in 

prezenta beneficiarului si executantului (sau a reprezentantului legal al acestora) în 

condiţiile tehnice impuse de standardele în vigoare, pe bază de proces verbal de 

recepţie a lucrarilor, certificatul de garantie si factura fiscala. 

 

V.REALIZAREA ACHIZITIEI  

Achizitia se va realiza prin “cumparare directa” din catalogul SICAP conform 

ofertei desemnata castigatoare in urma evaluarii tuturor ofertelor primite, iar 

criterial de atribuire stabilit este “cea mai mica oferta de pret.”.  

 



VI.TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR       

Oferta va fi transmisa prin fax +40.21.233.06.14 sau la adresa de e-mail : 

statiuneabaneasa@yahoo.com, in termen de 5 zile calendaristice de la data 

publicarii anuntului in catalogul SICAP/sau pe siteul institutiei. 

 

VII.PRETUL SI MODALITĂŢI DE PLATĂ   

 

Pretul unitar si total, fara TVA, din oferta vor fi exprimate in lei. Plata se va face 

din contul beneficiarului deschis la Trezoreria Sectorului 1, prin ordin de plată, în 

baza devizului (acceptat in prealabil de beneficiar) si a facturii fiscale emise de 

executant, în maxim 30 de zile de la recepţia lucrărilor.   

 

             

VIII.ALTE CLAUZE  
  

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor 

impuse prin caietul de sarcini, beneficiarul recomandă vizitarea amplasamentului 

obiectivului, cu respectarea condițiilor de protecție a mediului, securitate și 

siguranței în muncă.  

Executantul răspunde de respectarea normelor de tehnica securităţii muncii şi P.S.I. 

la locul de munca, specifice activităţii desfăşurate fără a periclita viaţa sau 

sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale, pe toata durata de excutie a 

lucrarilor. 

 

 

 

 

 
șef birou administrativ, 
Maranda Dan Octavian 
 

întocmit, 
Administrator, 
Florin Moldoveanu  
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ANEXA nr. 1 

LISTA 

Punctelor de lucru din cadrul  obiectivului sediul central SCDP – Băneasa 

 

Punctul de lucru nr.1 si 2 

 
 

Punctul de lucru nr.3 

 
 



Punctul de lucru nr.4 

 
 

Punctul de lucru nr.5 

 
  
 
 


