
                                                                               Aprobat  

                                                                            Primar 

                                               

CAIET DE SARCINI 

pentru lucrarile de „Lucrari de desfumare pentru Casa de Cultura Marghita pentru 
conformarea cladirii la Normele PSI ”  

 
        Date generale       
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Denumnirea obiectivului de investitii : Lucrari de desfumare pentru Casa de Cultura 
Marghita pentru conformarea cladirii la Normele PSI  
Amplasament : Casa de Cultura   
 

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii 
 

       Clădirea care face obiectul prezentei lucrări, este Casa de Cultura Marghita amplasata 
in Marghita , str Piata Eroilor nr.3  
 

2. Descrierea lucrarilor:  
 

Desfumarea se va realiza în varianta naturala, prin realizarea unui tub de legatura metalic 
care  asigura comunicarea cu exteriorul.  
Se vor crea doua goluri la cota +4,75, în axele 10-11/B si 10-11/G, cu dimensiunile 1,80 x 
1,55 m. Tuburile (2 buc.) se vor realiza din tabla de otel de 5 mm, sudat pe un shelet alcatuit 
din profile cornier 50 x 50 x 5 mm. 
Se vor confectiona din doua bucati, asamblarea lor se va face la fata locului, fixate cu surub 
pe perete si planseu. 
 
 

3. GARANTIA ACORDATA LUCRARILOR: 
 

  In mod obligatoriu perioada de garantie acordata lucrarii nu poate fi mai mica de 12 luni. 
 
 
 

4. Elaborarea   ofertei  
 
Oferta financiară se prezintă în lei  respectând documentatiei intocmita de proiectant si 
pusa la dispozitie: caiet de sarcini piese desenate, liste de cantitati. Pentru elaborarea 
ofertei este obligatorie consultarea intregii documentatii puse la dispozitie ofertantilor. 
Pentru verificarea ofertelor se solicita anexarea extraselor de material, forta de munca, 
utilaj si transport pentru fiecare deviz in parte.   
Lucrarile se vor executa cu stricta respectare a proiectului tehnic de executie  intocmit de 
proiectant SC RAKOZEN PROCONST SRL  si a caietului  de sarcini. 

.  
Ofertantii au obligatia de a tine cont , la elaborarea ofertei de obligatiile referitoare la 
conditiile de munca si protectia muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care vor fi 
respectate de catre ofertant pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari.  

 
5. Personal  de specialitate 
 



        Constructorul va dispune atat  de personal minim calificat  in executarea lucrarilor care 
fac obiectul acestui Caiet de Sarcini  
 
 
9.   Durata de executie a lucrarilor: 

  Durata de executie a lucrarilor este de maxim 2 luni de la data incheierii contractului. 
 
           Anexa:  

Alaturat se va anexa in format electronic Plansele 3*/RM, 3*/AM, 4*/AM si 5*/AM si 1*RM , 
Antemasuratoarea si Memoriu justificativ al proiectantului. 
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