Unitatea de Management al
proiectelor cu finanțare externă

LICEUL "ŞTEFAN PROCOPIU" VASLUI
STR. CASTANILOR, NR. 3
TELEFON: 0235318122
FAX: 0235318614
Email: lspvaslui@yahoo.com
Web: www.lspvs.ro

Anexa 6.2.3 - Invitație de participare (CO-L)
Proiectul privind învăţământul Secundar (ROSE)-Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui
Titlul subproiectului: PAȘI SPRE SUCCES! (PASS)
Acord de grant nr. 545/SGL/RII/01.10.2018

Nr.

/

Avizat monitor,
Prof. Mihnevici Landiana
VASLUI, DATA 04.09.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de lucrări
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Beneficiarul Liceul ”Ștefan Procopiu” a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea
de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee
derulată în Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din
fonduri pentru contractarea lucrărilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În
acest sens, sunteți invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele lucrări:
-

Lucrări de reparații curente – 3 săli de clasă, suprafața -522,91 MP (reparații tencuieli,
zugrăveli, aplicare pardoseli din parchet pe suprafață existentă)

2.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate lucrările solicitate, conform Devizului
estimativ al lucrărilor (inclusiv schiţele şi specificaţiile aferente), anexat acestei Invitații (Anexa A).
Locaţia proiectului poate fi inspectată de ofertanți în orice moment înainte de depunerea ofertelor.
Activităţile trebuie finalizate în termen de 10 zile de la semnarea contractului de către ambele părţi.

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa B, va fi întocmită în conformitate cu termenii și
condițiile de execuție precizate și va fi trimisă la:
Adresa: str. Castanilor, nr. 3, Vaslui
Telefon/Fax: 0235318614
E-mail: lspvaslui@yahoo.com
Persoane de contact: Coordonator grant Prof. Busuioc Ionela,

Responsabil achiziții Ec. Olaru Anișoara
4.

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este:
12.09.2019, ora 12.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi costurile legate de transport, instalare/montare şi orice
alte costuri locale necesare execuției lucrărilor la următoarea locație Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui,
str. Castanilor, nr.3. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.

Valabilitatea ofertei. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită
pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.

Calificarea ofertantului. Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de următoarele documente de calificare:
i.
copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul

Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de
activitate;
ii.
informaţii privind experienţa anterioară a firmei şi contracte similare (obiect, valoare);
iii.
informaţii privind echipa propusă pentru executarea contractului;
Absenţa documentelor mai sus menționate poate duce la descalificarea ofertantului.
9.

Evaluarea şi acordarea contractului. Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc
cerințele tehnice, vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care
îndeplinește toate cerințele solicitate, conform Devizului estimativ al lucrărilor, și care oferă cel mai
mic preţ total evaluat, fără TVA .

10.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să
depuneţi o ofertă sau nu.

Coordonator de grant,
Pof. Busuioc Ionela

Responsabil achiziții
Ec. Olaru Anișoara

Anexa 1

CAIETUL DE SARCINI
Achiziția de lucrări de reparații curente
Denumirea achiziției: Lucrări de reparații curente (3 Săli de clasă).
-

suprafața -522,91 MP (reparații tencuieli, zugrăveli, aplicare pardoseli din parchet pe suprafață
existentă)

A. SPECIFICAȚII TEHNICE

1

2
3

4
5
6
7

8
9

10

11
12
13
14
15

16

17

Specificații tehnice solicitate
Pregătirea suprafețelor în vederea executării lucrărilor de reparații, desfacerea
lambriului de lemn existent .Lucrările de decapare a tencuielilor existente degradate
(parțial sau total); se vor decapa toate straturile componente, până la zidărie, se vor
adânci și curăța rosturile în vederea asigurării unei bune aderențe a noii tencuieli.
Reparații tencuieli interioare brute, pereți zidărie cărămidă/beton, mortar ipsos- var.
Aplicare glet de ipsos la tencuieli interioare in doua straturi – inclusiv amorsa. După
aplicarea acestora suprafețele trebuie să fie netede, uniforme, să nu aibă denivelări,
fisuri,colțurile, canturile ferestrelor și ușilor trebuie să fie drepte și perfecte.
Drișcuire suprafețe interioare.
Șlefuire suprafață în vederea zugrăvelii.
Aplicare amorsa. Amorsarea suprafețelor se va face cât mai uniform, fără
discontinuități, fără prelingeri pronunțate, având o suprafață rugoasă și aspră la pipăit.
Vopsit interior cu vopsea lavabilă pe suprafețele noi. Vopsitul se va realiza cu produse
fabricate special în acest scop, omologate și însoțite de certificat de calitate potrivit
normelor. Vopseaua lavabilă va fi aplicată în funcție de specificațiile tehnice ale
producătorului acestea, în numărul de straturi necesar obținerii unei nuanțe clare,
intense și acoperitor pentru toată suprafața aplicată, fără pete, fără scurgeri, fără
impurități înglobate, fără corecturi sau retușuri care să distoneze cu tonul general.
Aplicare pardoseli din parchet laminat, pe suport existent. Se va face o nivelare a
suprafețelor suport existente, se va aplica pardoseala din parchet.
Produsele folosite vor fi însoțite de fișă tehnică în limba româna și de declarație de
performanță de la producător.
Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță
în exploatare prevăzute de normativele în vigoare la nivel național privind siguranța în
construcții, sănătatea oamenilor, protecția mediului.
Termenul de execuție este de 10 zile calendaristice de la data semnării contractului.
Execuția lucrărilor se va face respectând normativele tehnice în vigoare privind
pregătirea, aplicarea și finisarea suprafețelor de prelucrat.
Executantul va oferi minim 24 de luni, perioadă de garanție de bună execuție.
Executantul va asigura transportul și predarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor.
În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării
lucrărilor. Ofertantul va lua în calcul procurarea materialelor, manopera, transportul și
utilajele necesare.
La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă indiferent de
neprevăzutele ce a omis a le prinde în ofertă și ar putea apărea în timpul execuției,
având obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare. În cazul în care
apar lucrări neprevăzute acestea vor fi suportate din profitul executantului.
La terminarea tuturor lucrărilor se va întocmi Procesul- verbal de recepție.

18

19

Specificații tehnice solicitate
Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce
îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și
sănătatea muncii, trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce
privește praful, zgomotul, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de
construcție, are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a
riscurilor de incendii și organizarea activităților de apărare împotriva incendiilor.
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă
prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare,
dar numai în măsura în care toate caracteristicele din propunerea tehnică presupun
asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din caietul de
sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în
caietul de sarcini și termenele de executare mai mari decât cele prezentate, atrage
descalificarea ofertantului.

B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR DE REPARAȚII CURENTE ȘI TERMENE DE
EXECUȚIE
Cuprinde Lista cantităţilor de lucrări care trebuie executate de către Executant, pregătite de un
proiectant, dacă este cazul.
Art.
de
lucr
are
1

2

3

4

5

Descrierea lucrării

Pregătirea suprafețelor
în vederea executării
lucrărilor de reparații,
desfacerea lambriului
de lemn existent
Reparații tencuieli
interioare brute, pereți
zidărie cărămidă/beton,
mortar ipsos- var
Aplicare glet de ipsos la
tencuieli interioare în
două straturi – inclusiv
amorsă
Vopsit interior cu
vopsea lavabilă +
amorsă pe suprafețele
noi
Aplicare pardoseli din
parchet laminat, pe
suport existent, include
doar materialele
conexe( folie plinte,
colțate, îmbinări,
terminale)

NECESAR ESTIMAT
manoperă

Unit
ate
de
măs
ură
MP

522,91

2

MP

138,23

2

MP

522,91

3

MP

522,91

2

MP

207

1

Cantitate

material

utilaje

Termen
de
execuție
(zile)

C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE ȘI APROBĂRILE NECESARE – Nu este
cazul.

Coordonator de grant,
Pof. Busuioc Ionela

Responsabil achiziții
Ec. Olaru Anișoara

Data:

IMPORTANT!
Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificaţii Tehnice care desemnează produse
de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor
specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanţi.
Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei
licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini/ producţii. O astfel de indicaţie este admisă numai
însoţită de menţiunea „sau echivalent” şi numai în situaţia în care Beneficiarul nu are posibilitatea
de a stabili altfel specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru ofertanţi.

Anexa 2

Termeni şi Condiţii de Execuție*1
Achiziția de Lucrări de reparații curente (3 Săli de clasă)
Proiect: Pași spre succes! (PASS)
Beneficiar: Liceul „Ștefan Procopiu”
Ofertant: ____________________
1.
Nr.
crt.
(1)

Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]
Denumirea lucrărilor

Cant.

(2)

(3)

Pret
unitar
(4)

Valoare Totala
fără TVA
(5=3*4)

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare totala
cu TVA
(7=5+6)

Lucrări de reparații
curente – 3 săli de
clasă, suprafața -522,91
MP
TOTAL

2.

Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării
contractului.

3.

Grafic de execuție: Execuția lucrărilor se efectuează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea
Contractului/ Notei de Comanda, la destinatia finala indicata, conform următorului grafic: [a se
completa de către Ofertant]

Nr.
crt.

Denumirea lucrărilor

Cant.

Termene de execuție

4.

Plățile se vor efectua in lei, ulterior execuției /totale a lucrărilor, pe baza facturilor Executantului şi a
procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de execuție al lucrărilor.

5.

Garanţie: Lucrările executate vor fi acoperite de garanţie cel puţin 1 an de la data execuției. Vă
rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei în detaliu.

1

Anexa Termeni și Condiții de Execuție este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește
execuția lucrărilor (Pct. 3 – perioada de execuție a lucrărilor, pct. 6A – Specificații Tehnice solicitate).
Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 - şi îl returnează, semnat, Beneficiarului,
dacă acceptă condițiile de execuție a lucrărilor cerute de Beneficiar.

6.

Specificaţii Tehnice:
A. Specificații tehnice solicitate

1

2
3

4
5
6

7

8

9

Pregătirea suprafețelor în vederea executării
lucrărilor de reparații, desfacerea lambriului de
lemn existent .Lucrările de decapare a tencuielilor
existente degradate (parțial sau total); se vor
decapa toate straturile componente, până la
zidărie, se vor adânci și curăța rosturile în vederea
asigurării unei bune aderențe a noii tencuieli.
Reparații tencuieli interioare brute, pereți zidărie
cărămidă/beton, mortar ipsos- var.
Aplicare glet de ipsos la tencuieli interioare in
doua straturi – inclusiv amorsa. După aplicarea
acestora suprafețele trebuie să fie netede,
uniforme, să nu aibă denivelări, fisuri,colțurile,
canturile ferestrelor și ușilor trebuie să fie drepte
și perfecte.
Drișcuire suprafețe interioare.
Șlefuire suprafață în vederea zugrăvelii.
Aplicare amorsa. Amorsarea suprafețelor se va
face cât mai uniform, fără discontinuități, fără
prelingeri pronunțate, având o suprafață rugoasă
și aspră la pipăit.
Vopsit interior cu vopsea lavabilă pe suprafețele
noi. Vopsitul se va realiza cu produse fabricate
special în acest scop, omologate și însoțite de
certificat de calitate potrivit normelor. Vopseaua
lavabilă va fi aplicată în funcție de specificațiile
tehnice ale producătorului acestea, în numărul de
straturi necesar obținerii unei nuanțe clare, intense
și acoperitor pentru toată suprafața aplicată, fără
pete, fără scurgeri, fără impurități înglobate, fără
corecturi sau retușuri care să distoneze cu tonul
general.
Aplicare pardoseli din parchet laminat, pe suport
existent. Se va face o nivelare a suprafețelor
suport existente, se va aplica pardoseala din
parchet.
Produsele folosite vor fi însoțite de fișă tehnică în
limba româna și de declarație de performanță de
la producător.

10 Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea
criteriilor și condițiilor de siguranță în exploatare
prevăzute de normativele în vigoare la nivel
național privind siguranța în construcții, sănătatea
oamenilor, protecția mediului.
11 Termenul de execuție este de 10 zile
calendaristice de la data semnării contractului.
12 Execuția lucrărilor se va face respectând

B. Specificații tehnice ofertate

13
14
15

16

17
18

19

normativele tehnice în vigoare privind pregătirea,
aplicarea și finisarea suprafețelor de prelucrat.
Executantul va oferi minim 24 de luni, perioadă
de garanție de bună execuție.
Executantul va asigura transportul și predarea
deșeurilor rezultate în urma lucrărilor.
În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate
operațiunile necesare executării lucrărilor.
Ofertantul va lua în calcul procurarea
materialelor, manopera, transportul și utilajele
necesare.
La terminarea lucrării executantul va preda
lucrarea completă indiferent de neprevăzutele ce a
omis a le prinde în ofertă și ar putea apărea în
timpul execuției, având obligația de a le prevedea
în cheltuieli încă din faza de ofertare. În cazul în
care apar lucrări neprevăzute acestea vor fi
suportate din profitul executantului.
La terminarea tuturor lucrărilor se va întocmi
Procesul- verbal de recepție.
Pe toată durata realizării lucrării executantul
trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin
în conformitate cu prevederile din legislația
națională privind securitatea și sănătatea muncii,
trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de
mediu în ceea ce privește praful, zgomotul,
evacuarea molozului rezultat, manipularea
materialelor de construcție, are obligația de a
respecta normele generale de prevenire și
reducere a riscurilor de incendii și organizarea
activităților de apărare împotriva incendiilor.
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind
minimale. În acest sens orice ofertă prezentată,
care se abate de la prevederile caietului de sarcini,
va fi luată în considerare, dar numai în măsura în
care toate caracteristicele din propunerea tehnică
presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau
superior cerințelor minimale din caietul de sarcini,
ofertarea de produse cu caracteristici tehnice
inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și
termenele de executare mai mari decât cele
prezentate, atrage descalificarea ofertantului.

7.
Ar
t.
de
lu
cr
ar
e

1

2

3

4

5

Devizul estimativ al lucrărilor

Descrierea lucrării

U.M
.

Cantit
ate

PREŢUL UNITAR AL
LUCRĂRII2
(în Lei, fără TVA)
material

Pregătirea suprafețelor în
vederea executării
lucrărilor de reparații,
desfacerea lambriului de
lemn existent
Reparații tencuieli
interioare brute, pereți
zidărie cărămidă/beton,
mortar ipsos- var
Aplicare glet de ipsos la
tencuieli interioare în
două straturi – inclusiv
amorsă
Vopsit interior cu vopsea
lavabilă + amorsă pe
suprafețele noi

MP

522,9
1

MP

138,2
3

MP

522,9
1

MP

522,9
1

Aplicare pardoseli din
parchet laminat, pe
suport existent, include
doar materialele
conexe( folie plinte,
colțate, îmbinări,
terminale)

MP

207

manoperă

utilaje

PREŢUL TOTAL AL LUCRĂRII
(în Lei, fără TVA)
material

manoperă

utilaje

PREŢ TOTAL (fără TVA)
TVA
VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor de executat
NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul: ____________ Data:

Prețurile unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției
lucrărilor, precum transportul la șantier etc.
2

TOTAL

