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Serviciul Administrativ Tehnic 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

Lucrări de montaj mochetă în spatiile Bibliotecii Centrale Universitare ,,Carol I” din  

AULA - corp Fundație și din corp Boema zonele parter – internet - custozi - mezanin și 

scări 

 

1. OBIECTUL ACHIZITIEI 

 Lucrări de montaj mochetă (inclusiv pierderi tehnologice, refacerea planeității stratului 

suport în eventualitatea că acesta a suferit deformări la operațiunile de demontare a mochetei 

existente, demontarea-montarea și manipularea scaunelor din zona Aulă, adeziv, plintă, colțare 

pentru zona scărilor, cuie fixare plintă și colțare scări, decopertare mocheta existenta, transport si 

evacuare deșeuri, manopera plinta, manoperă colțare pentru scări, manopera mocheta, 

manipularea materialelor necesare) 

 

2. SCOPUL ACHIZIȚIEI 

 Achiziția publică are în vedere necesitățile interne, privind asigurarea unor spații 

adecvate pentru desfășurarea in bune condiții a activităților specifice. In acest sens se va 

achiziționa mocheta  în următoarele spații: 

a) Aula situată în corpul de clădire Fundație, 

b) Corp Boema zonele parter –internet - custozi - mezanin și scări 

 

3. SPECIFICATII TEHNICE    

 

3.1.  Specificații tehnice montaj mochetă 

FUNDAȚIE - AULĂ 

 

ZONA PARTER. 

 

Total necesar suprafață cu mocheta 

modulară ignifugă tip trafic comercial 

intens:  244 mp  

 

 

Operatiuni necesare: 

 demontare scaune 

 decopertarea mochetei uzate și a accesoriilor 

 curatarea suprafetelor decopertate și evacuarea 

deșeurilor 

 refacerea planeității stratului suport în 

eventualitatea că acesta a suferit deformări la 

operațiunile de demontare a mochetei existente, 

 montare mochetă   

 montare accesorii de fixare a mochetei (plinta, 
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colțare)   

 montare scaune 

ZONA LOJELOR NIVEL 1 

 

Total necesar suprafață cu mocheta 

modulară ignifugă tip trafic comercial 

intens:  113 mp  

 
 

Operatiuni necesare: 

 demontare scaune 

 decopertarea mochetei uzate și a accesoriilor 

 curatarea suprafetelor decopertate și evacuarea 

deșeurilor 

 refacerea planeității stratului suport în 

eventualitatea că acesta a suferit deformări la 

operațiunile de demontare a mochetei 

existente, 

 montare mochetă   

 montare accesorii de fixare a mochetei (plinta, 

colțare)   

 montare scaune 

ZONA LOJELOR NIVEL 2 

 

Total necesar suprafață cu mocheta 

modulară ignifugă tip trafic comercial 

intens:  74 mp  

 
 

Operatiuni necesare: 

 demontare scaune 

 decopertarea mochetei uzate și a accesoriilor 

 curatarea suprafetelor decopertate și 

evacuarea deșeurilor 

 refacerea planeității stratului suport în 

eventualitatea că acesta a suferit deformări la 

operațiunile de demontare a mochetei 

existente, 

 montare mochetă   

 montare accesorii de fixare a mochetei (plinta, 

colțare)   

 montare scaune 

ZONA LOJELOR NIVEL 3 

 

Total necesar suprafață cu mocheta 

modulară ignifugă tip trafic comercial 

intens:  74 mp  

 
 

Operatiuni necesare: 

 demontare scaune 

 decopertarea mochetei uzate și a accesoriilor 

 curatarea suprafetelor decopertate și 

evacuarea deșeurilor 

 refacerea planeității stratului suport în 

eventualitatea că acesta a suferit deformări la 

operațiunile de demontare a mochetei 

existente, 

 montare mochetă   

 montare accesorii de fixare a mochetei 

(plinta, colțare)   

 montare scaune 

Cantitate materiale necesare AULĂ 

Mochetă modulară  = 505 mp 

Plintă pentru mochetă = 115 ml 
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Colțare trepte = 122 ml 

 

BOEMA 

PARTER. ZONELE: INTERNET, CUSTOZI 

 

Total necesar suprafață cu mocheta 

modulară ignifugă tip trafic comercial 

intens:  679 mp  

 

 

Operatiuni necesare: 

 decopertarea mochetei uzate 

 curatarea suprafetelor decopertate și evacuarea 

deșeurilor 

 refacerea planeității stratului suport în 

eventualitatea că acesta a suferit deformări la 

operațiunile de demontare a mochetei existente, 

 montare mochetă   

 montare accesorii de fixare a mochetei (plinta, 

colțare)   

 

ZONA MEZANIN SI SCARI 

Total necesar suprafață cu mocheta 

modulară ignifugă tip trafic comercial 

intens: 110 mp 

 

 
 

Operatiuni necesare: 

 decopertarea mochetei uzate 

 curatarea suprafetelor decopertate și evacuarea 

deșeurilor 

 refacerea planeității stratului suport în 

eventualitatea că acesta a suferit deformări la 

operațiunile de demontare a mochetei existente, 

 montare mochetă   

 montare accesorii de fixare a mochetei (plinta, 

colțare)   

 

Cantitate materiale necesare BOEMA 

Mochetă modulară = 789 mp 

Plintă pentru mochetă = 185 ml 

Colțare trepte = 194 ml 

 

 

TOTAL GENERAL AULĂ ȘI BOEMA 

 

Cantitate totală materiale necesare 

Mochetă modulară = 1.294 mp 

Plintă pentru mochetă = 300 ml 

Colțare trepte = 316 ml 

 

Necesarul de mochetă modulară pentru a fi livrată suplimentar, fără manopera de montaj inclusă, 

mochetă necesară pentru eventualele înlocuiri datorate uzurii pe perioada de folosință este de 30 

mp. 

 

Cerințele de mai sus nu au caracter orientatv minimal, ofertanții având obligația de a întreprinde 

orice operațiuni sunt necesare montării mochetei în condiții de calitate. 
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3.2. Specificații tehnice mochetă 
- trafic comercial intens  

- ignifugă  

- culoarea va fi stabilită ulterior de către autoritatea contractantă, după atribuirea contractului de 

achiziție publică.  

 

4. Termenul de execuție al lucrărilor 

 Termenul de execuție solicitat prin caietul de sarcini, respectiv 60 zile calendaristice. 

Contractul este valabil până la îndeplinirea obligațiilor asumate de către ambele părți. 

 Mocheta va fi montată la sediul Bibliotecii Centrale Universitare ,,Carol I - în termen de 

maxim 60 de zile de la data menționată în Ordinul de începere a lucrărilor. 

Lucrările de montaj se vor executa etapizat, după un plan agreat de ambele părți, cu 

precădere în perioadele, cand accesul în cadrul instituției este redus. 

 

5. PREZENTAREA OFERTEI 

 

5.1 Propunerea Tehnică 

Cerintele tehnice din caietul de sarcini sunt minime si obligatorii. Operatorii economici vor 

prezenta propunerea tehnica astfel încât sa permita identificarea cu usurință a corespondenței cu 

specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini. Propunerea tehnica se va elabora în 

conformitate cu prevederile caietului de sarcini.  

La stabilirea valorii ofertei, ofertanții vor avea în vedere toate materialele mărunte necesare 

montării mochetei, astfel încât prețul ofertat să asigure furnizarea și montarea mochetei la un 

nivel calitativ conform standardelor în vigoare. 

Operațiile și materialele menționate în specificațiile tehnice sunt minime. 

Operatorii economici interesați au posibilitatea de a vizualiza spațiile și de a efectua 

măsurători, în vederea estimării cantității de materiale necesare pentru montarea mochetei. În 

cazul în care, în urma vizionării amplasamentului, operatorii economici consideră necesare si alte 

materiale/ operații, aceștia le vor avea în vedere la stabilirea valorii ofertei. 

Ofertantul declarat câștigător este obligat să prezinte, la solicitarea achizitorului, certificate 

de calitate a mochetei ce urmează a fi montată și ale materialelor ce vor fi puse in operă (adeziv, 

plintă, colțare, etc.); 
 

5.2 Propunerea Financiară 

 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul toate cheltuielile pe care le 

implică îndeplinirea obligatiilor contractuale precum si marja de profit. Preturile ofertate vor fi 

exprimate în lei fara TVA, cu precizarea valorii TVA si a celei cu TVA inclus, la doua zecimale. 

Mocheta se achiziționează cu montajul inclus (inclusiv pierderi tehnologice, refacerea 

planeității stratului suport în eventualitatea că acesta a suferit deformări la operațiunile de 

demontare a mochetei existente, demontarea-montarea și manipularea scaunelor din zona Aulă, 

adeziv, plintă, colțare pentru zona scărilor, cuie fixare plintă și colțare scări, decopertare mocheta 

existenta, transport si evacuare deșeuri, manopera plinta, manoperă colțare pentru scări, 

manopera mocheta, manipularea materialelor necesare).Toate  materialele folosite pentru 

montarea mochetei cad in sarcina ofertantului 

Ofertanții vor completa Formularul de ofertă și anexa acestuia - centralizatorul de prețuri, ce 

va fi întocmit conform tabelului de mai jos: 
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Nr. 

crt. 

Descriere produs U.M Cantitate Pret unitar 

(lei fără TVA) 

Valoare 

TVA 

Valoarea totala  

(lei cu TVA) 

1. 

Mocheta  modulară (inclusiv 

pierderi tehnologice, refacerea 

planeității stratului suport în 

eventualitatea că acesta a suferit 

deformări la operațiunile de 

demontare a mochetei existente, 

demontarea-montarea și 

manipularea scaunelor din zona 
Aulă, adeziv, plintă, colțare 

pentru zona scărilor, cuie fixare 

plintă și colțare scări, decopertare 

mocheta existenta, transport si 

evacuare deșeuri, manopera 

plinta, manoperă colțare pentru 

scări, manopera mocheta, 

manipularea materialelor 

necesare) 

mp 1.294 
 

 

 

2 Mocheta modulară suplimentară mp 30    

TOTAL cu TVA inclus 
 

 

Anexele formularului de ofertă vor detalia costul produselor si serviciilor incluse în prețul 

prezentat în ofertă in vederea executării contractului. 

6.1. Masuri de prevenire si stingere  a  incendiilor 

Normativele avute în vedere la întocmirea prezentei documentații sunt: 

- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P-118-99, aprobat cu ord. MLPAT nr. 

27/N/7.04.99 

- Ordinul 1437/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de avizare și autorizare privind 

securitatea la incendiu și protecția civilă. 

- Normativ de prevenire si stingerea a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și 

instalații – indicativ C300 –1994, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 20/N/1994. 

La execuția lucrării, executantul și beneficiarul au obligația să respecte cu strictețe, pe toată 

durata desfășurării lucrărilor toate prevederile cuprinse în normele de prevenire și stingere a 

incendiilor sus menționate care vizează activitatea în locurile de montare a mochetei. 

6.2.Măsuri de protecția  muncii 

Personalul muncitor  trebuie sa aibă cunoștințele profesionale și cele de protecția muncii specifice 

lucrărilor ce se execută, precum și cunoștințe privind acordarea primului ajutor în caz de 

accident. Este necesar să se facă instructajul tuturor oamenilor care iau parte la procesul de 

realizare a investiției, precum și verificările cunoștințelor referitoare la N.T.S. Instructajul este 

obligatoriu pentru întreg personalul muncitor. 

Pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnăvirilor, personalul va purta echipament de protecție 

corespunzător în timpul lucrului. 

Operațiile de încărcare și descărcare manuală se vor face prin rostogolire pe plan înclinat cu 

ajutorul unor dispozitive corespunzătoare sarcinilor respective și controlate înainte de începerea 

lucrărilor. 

In cazul folosirii utilajelor de ridicat se va respecta sarcina admisă a acestora. 
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Efectuarea operațiilor de încărcare - descărcare se va face sub conducerea șefului de echipă care 

răspunde de așezarea dispozitivelor de ridicat în raport cu greutatea materialelor și cu capacitatea 

dispozitivelor de ridicat. 

Se vor monta plăcuțe avertizoare pentru locurile periculoase. 

Aceleași norme vor fi respectate de beneficiar și executant. 

 

7. RECEPTIE 

 Recepția se va realiza la sediul Bibliotecii Centrale Universitare ,,Carol I”, în locațiile de 

montare. Furnizarea și montarea mochetei se consemnează într-un proces-verbal de recepție 

cantitativă și calitativă. 

Dacă în cadrul recepției se constată că nu a fost livrată întreaga cantitate, că produsele nu 

respectă în totalitate specificațiile tehnice din Caietul de Sarcini, atunci Furnizorul va fi obligat 

să remedieze neconformitățile în decurs de 5 zile lucrătoare de la constatarea lor. 

Neconformitățile vor fi consemnate într-un proces verbal de recepție parțială. În cazul în care 

neconformitățile nu sunt remediate în termenul stabilit, autoritatea contractantă își rezervă 

dreptul de a rezilia contractul şi de a solicita plata de daune-interese. 

  

8. PLATA  

 Decontarea se va face pe cantități real executate, pe baza antemăsurătorii și a devizului 

verificat și semnat de persoana împuternicită cu urmărirea și verificarea operațiunilor de montare 

a mochetei. 

 Factura fiscală va fi emisă de către furnizor după semnarea procesului verbal de recepţie 

cantitativă şi calitativă. Plata se va face în termen de 30 zile de la data primirii facturii la sediul 

achizitorului, pe baza facturii fiscale în original și a procesului verbal de recepție cantitativă și 

calitativă în cont de trezorerie.  

 

9. GARANȚII 

 Pentru mocheteă, perioada de garanție de conformitate va fi de minim 24 de luni, de la 

data  semnării procesului verbal de recepție, iar remedierea problemelor apărute pe perioada 

garanției se va realiza intr-un termen de 5 zile de la înștiințarea furnizorului. 

Garanția operațiunilor de montaj minim 12 luni.  

           Stabilirea garanției de bună execuție 

  Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării 

autorității contractante de îndeplinirea cantitativă și în perioada convenită a contractului de 

achiziție publică. 

    Valoarea garanției de bună execuție este de 10% din valoarea totală a lucrărilor. 

Autoritatea contractantă are obligația de a elibera garanția de bună execuție după cum urmează: 

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu s-a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul 

pentru vicii ascunse este minim, 

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, 

pe baza procesului verbal de recepție finală. 

 

10. Ajustarea pretului contractului: 

a) Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.  

b) Bugetul maxim alocat achiziției lucrărilor de înlocuire mochetă din corpul Fundație Aulă 

și corpul Boema - parter - internet - custozi - mezanin și scări inclusiv cantitatea de 

mochetă suplimentară este de  500.000 lei  cu TVA inclus. 
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Nota: Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuire a contractului 

şi constituie ansamblul cerinţelor minime si obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către 

fiecare ofertant, propunerea tehnică şi financiară.  

Orice referire care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă, un 

brevet de invenție, o licență de fabricație, poartă menţiunea de ”sau echivalent”. 
 
 

Șef Serviciu Administrativ Tehnic, 

 


