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  SSeeccţţiiuunneeaa    II                                            FFIIŞŞAA  DDEE  DDAATTEE  AA  AACCHHIIZZIIŢŢIIEEII  

  

  SSeeccţţiiuunneeaa    IIII                          CCAAIIEETTUULL  DDEE  SSAARRCCIINNII  
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Sectiunea I – FFIIŞŞAA  DDEE  DDAATTEE  AA  AACCHHIIZZIIŢŢIIEEII 
 

 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI  

 
I. a. BENEFICIAR 

Denumire: SC ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A 

Adresa:              Sos. Ploiesti-Tirgoviste, km.8 

Localitate:          Ploiesti 

 

Cod postal:  

100590 

Tara: Romania 

Persoana de contact:  

Ing Dãnut ION 

Ing. Ion MOVILÃ 

Ec. Dumitru NECULA 

Telefon: 0244/542202 

               0744486802    

               0758087638 

               0758092419 

E-mail: elmec@elmecph.ro 

             achizitii@elmecph.ro 

Fax:        0244/513301 

               0244/434015 

Adresa/ele de internet:      www.elmecph.ro 

 

 

I.b  Principala activitate sau activitati ale Beneficiarului 

□ Cod CAEN 2540 [ ]  fabricarea armamentului si 

munitiei 

 

Beneficiarul achiziţionează  in  numele altui beneficiar                             

DA □         NU[x] 

 

Alte informaţii  si/sau clarificari pot fi obţinute la adresa mai sus menţionată. 

 

I.c.Sursa de finantare : 

Se specifica sursele de finantare ale 

contractului ce urmeaza a fi atribuit: 

a) Surse proprii 

Proiect finantat din fonduri comunitare              

            DA   □              NU [x]  

 

 

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract:  Servicii de proiectare pentru: 

„RETEHNOLOGIZARE SI MODERNIZARE SPATII FLUX COMPONENTE 

PENTRU PRODUSE”  - Cod CPV – 71322000-1. 

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării 

(a) Lucrări                            [  ] (b) Produse               □     (c) Servicii  Anexa 2A     □ 

Execuţie                               □ 

Realizare prin orice mijloace     

corespunzătoare cerinţelor 

specificate de  autoritate 

Cumpărare                 □              

Leasing                      □         

Închiriere                   □  

Cumparare in rate      □ 

    Proiectare           [x] 

          

 



 

 

contractantă                            □  

Principala locatie a lucrarii:    

____________________ 

____________________ 

 Cod  CPV : 

Principalul loc de livrare 

____________________ 

____________________ 

Cod  CPV 

Principala locatie a 

executãrii serviciului:    

Sediu SC Electromecanica  

Ploiesti SA  

 Cod  CPV 71322000-1 

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de servicii: [x]                       

Încheierea unui acord cadru   □ 

II. 1.4. Durata contractului de achizitie Servicii de proiectare pentru: 

„retehnologizare si modernizare spatii flux componente pentru produse”   este de la data 

semnarii contractului si pana la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor de executie.  

II.1.5) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini)   

  da  □      nu [x]  

Se accepta ofertare pentru un obiectiv, mai multe,sau pentru toate. 

Daca da: 

Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  □                          Toate loturile  □ 

   II.1.6) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU [x] 

 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Scopul contractului il constituie executarea serviciilor de proiectare pentru: 

„retehnologizare si modernizare spatii flux componente pentru produse” la sediul S.C 

Electromecanica Ploiesti S.A, sos. Ploiesti-Tirgoviste, km 8, Ploiesti. 

 

 

II.2.2) Optiuni (daca exista)                                                                     da □       nu [x] 

Daca exista, descrierea acestor optiuni:  

 

 

III. Conditii specifice contractului  

 

III.1 Alte conditii particulare referitoare la 

contract (dupa caz)  

III.1.1. Contract rezervat  

III.1.2. Altele  

 

 

       DA   □                                   NU [x] 

       DA   □                                   NU [x] 

 

IV: Contractul de executie a serviciilor de proiectare pentru: „retehnologizare si 

modernizare spatii flux componente pentru produse” la sediul S.C Electromecanica Ploiesti 

S.A, urmeaza a fi atribuit in conformitate cu prevederile Sectiunii 1 din Norma 

Procedurala Interna pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare servicii/executie 

lucrari pentru Compania Nationala Romarm SA si Filialele sale  prin cerere de oferta, in 

urma unei selectii a ofertelor depuse, pe baza criteriului „pretul cel mai scazut”, cu 

încadrarea în termenul de executie ( 31.03.2015). 

 

IV.1) Legislatia aplicata : 

1. Norma Procedurala Interna pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare 

servicii/executie lucrari pentru Comapania Nationala Romarm SA si Filialele sale 

nr.3819/19.09.2013. 

 

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  

V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului 

Solicitare privind participarea la procedura 

Solicitat    [x]         Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: 

 Scrisoare de inaintare Formularul 1 

Declaratii privind eligibilitatea si Cerinta obligatorie: 



 

 

neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 

nr.34/2006 

Solicitat   [x]          Nesolicitat  □ 

 

 Declaratia de eligibilitate Formularul 5 

Declaratie privind neincadrarea in 

prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 

   Solicitat   [x]          Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: 

 Formularul 8 

Declaratie privind experienta similara. 

   Solicitat   [x]                 Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: 

 

•Experienta similara Formularul 4 

Certificate privind indeplinirea obligatiilor 

fiscale 

Solicitat   [x]          Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie:  
-   Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară 
teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau 
juridice in original; 
-    Certificat fiscal  privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile 
de plată a impozitelor si taxelor către bugetul local  
(formular-tip eliberat de către Primăria competentă) in 
original. 
  Certificatele se vor prezenta in original sau copie 
legalizata acestea trebuind sa fie eliberate cu cel mult 30 
de zile anterior datei stabilite pentru depunerea ofertelor, 
cu termen valabil la data deschiderii ofertelor. 
   Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la 
plată (amanări, eşalonări etc.) de către organele 
competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în 
măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la 
acordarea înlesnirilor.  
  Ofertantii care inregistreaza datorii la bugetele 
locale sau la bugetul de stat vor fi exclusi de la 
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de 
achizitie publica. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 

Persoane juridice/fizice romane 

Solicitat   [x]          Nesolicitat  □ 

Cerinte obligatorii persoane juridice:  
 Certificat de înregistrare emis de Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lingă Tribunalul 
Judeţean sau după caz acte care dovedesc 
înfiinţarea conform legii – copie conformata cu 
orifginalul; 

 Copie act constitutiv – din care sa rezulte 
capacitatea de executare a lucrarilor solicitate 
prin caietul de sarcini– copie conformata cu 
originalul; 

V. 3.) Situatia  economico-financiara                                    

Informatii generale privind  denumire, 

situatia economico-financiara, etc. 

 Solicitat [x]                               Nesolicitat □ 

Cerinta obligatorie: 

• Informatii Generale Formularul 3 

Media anualã minim 100.000 euro. 

V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala 

Informatii privind  capacitatea tehnica 

 Solicitat [x]                        Nesolicitat □ 

 

Cerinte obligatorii:  
 Declaratie  privind utilajele, instalatiile, 

echipamentele tehnice si alte dotari specifice 
activitatii de executie de care dispune operatorul 
economic si pe care ofertantul se angajeaza sa 
le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a 
contractului de lucrari Formularul nr.9 (dacã 
este cazul). 

 Declaratie referitoare la efectivele medii in 
ultimele 36 luni ale personalului angajat, 
asigurarea cu personal de specialitate (pe tipuri 
de specialitãti) pentru indeplinirea 
corespunzatoare a contractului de lucrari , 
numarul si pregatirea cadrelor de conducere 
Formularul 10 

Standarde de asigurare a calitatii  Certificare ISO 9001 



 

 

 Solicitat [x]                        Nesolicitat□                          

Standarde de protectia mediului 

Solicitat [x]                         Nesolicitat □                         

Certificare ISO 14001 sau 
 Demonstrarea calitatii pe baza recomandarilor privind 

calitatea serviciilor executate in ultimii 3 ani, sau 

demonstrarea solicitãrii pe baza recomandãrilor. 

Cel putin o recomandare pe fiecare an. 

Standarde de sanatate si securitate 

ocupationala 

Solicitat [x]                         Nesolicitat  □      

                  

      Certificare ISO 18001 sau 
 Demonstrarea calitatii pe baza recomandarilor privind 

calitatea serviciilor executate in ultimii 3 ani, sau 

demonstrarea solicitãrii pe baza recomandãrilor. 

        Cel putin o recomandare pe fiecare an. 

   Informatii privind subcontractantii 

Solicitat  □                          Nesolicitat  [x ]                   

 
Aceleasi documente ca si ofertantul. 

 

Nota:  - Ofertantii au obligatia de a depune toate documentele necesare care sa ateste indeplinirea   

cerintelor minime si obligatorii de calificare solicitate; 

            -  Ofertele urmeaza a fi depuse exclusiv in nume propriu; 

- SC Electromecanica Ploiesti SA va considera ca inacceptabila oferta depusa de un ofertant 

care in ultimii doi ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod 

defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii 

beneficiarilor acestuia; 

             - SC Electromecanica Ploiesti SA isi rezerva dreptul de a solicita certificari/documente 

emise sau contrasemnate de o autoritate sau un client privat beneficiar de servicii prestate de firma 

ofertanta cu privire la modul in care au fost indeplinite obligatiile contractuale; 

  

      VI. PREZENTAREA OFERTEI  

 

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Exclusiv limba romana  

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 30 de zile de la data inregistrarii la SC Electromecanica 

Ploiesti SA 

VI.3) Taxã de participare 

Solicitat  [x]                        Nesolicitat □ 

400 lei – care nu se restituie. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 

tehnice 

Solicitat – ofertantii avand obligatia de a-si insusi in 

totalitate cerintele specificatiei tehnice conform Legii 

10/1995. Ofertantii va rãspunde cerintelor din Caietul de 

Sarcini. 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 

financiare 

Propunerea financiara se va completa in lei si va cuprinde:  

- Formularul de oferta nr.2 

- Devizul oferta 

VI.6) Modul de prezentarea ofertei. 

 

Oferta tehnicã si oferta financiarã vor fi 

introduse în plicuru separate. 

 

Adresa la care se depune scrisoarea de insoţire si 

documentele pentru selecţie de oferte este: SC 

Electromecanica Ploiesti SA, sos. Ploiesti-Tirgoviste, 

km8.  Data limită pană la care se primeşte scrisoarea de 

inaintare insoţită de documentele pentru selectia de oferte este 

13.02.2015 ora 10
00

 

Scrisoarea de înaintare se intocmeşte in conformitate cu 

modelul prevăzut în, Formularul  nr. 1 si se va atasa pe plicul 

exterior. 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentării 

 

scrisorii de participare si ofertei; SC Electromecanica 

 Ploiesti SA nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru 

costurile respective. 

Ofertantul  trebuie să ia toate măsurile astfel încat 

scrisoarea de inaintare si  oferta  să fie primită de SC 

Electromecanica Ploiesti SA, sos. Ploiesti-Tirgoviste, 

km8 pană la data limită de: 13.02.2015 ora 10
00.

 

Oferta insotita de scrisoarea de înaintare, poate fi 

depusă numai direct la adresa prevazută mai sus sau prin poştă. 

Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii, inclusiv forţa majoră. 

Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de însoţire şi 



 

 

oferta  în original semnata si ştampilata de catre ofertant sau de 

persoana imputernicită de acesta. 

Oferta nu va conţine rinduri suplimentare, ştersături sau 

cuvinte scrise peste scrisul iniţial, cu exceptia corecturilor făcute 

şi semnate de către ofertant sau persoana imputernicită a 

acestuia. 

Ofertantul are obligatia de a numerota si semna fiecare 

pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor 

prezentate. (Cerintã obligatorie) 

Beneficiarul va refuza primirea ofertelor în plicuri 

deteriorate, desfăcute sau cu semne distinctive, indiferent din 

vina cui s-a produs aceasta. 

Toate documentele care atesta cerintele de calificare si 

eligibilitate vor fi depuse in plic separat pe care va scrie 

“CERINTE DE CALIFICARE”. Firmele care nu indeplinesc 

toate cerintele de calificare vor fi considerate ca inacceptabile, 

ofertele lor urmand a fi respinse in etapa de evaluare a ofertelor. 

Candidatul trebuie să sigileze exemplarul original în 

plicuri separate, marcand corespunzător plicurile cu 

"ORIGINAL" . Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, 

netransparent, sigilat şi închis corespunzator.    

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea 

(numele) şi adresa candidatului, pentru a permite returnarea 

documentelor de calificare, fără a fi deschise, în cazul în care 

scrisoarea de interes este declarată întarziată. 

             Dacă plicul exterior nu este marcat conform 

prevederilor de mai sus, SC Electromecanica Ploiesti SA, 
nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea 

documentelor de calificare. 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa SC 

Electromecanica Ploiesti SA, sos. Ploiesti-Tirgoviste, 

km8 şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 

DATA DE  16.02.2015  , ORA 10ºº ". 

 

VI.7) Data limita de depunere a ofertelor 13.02.2015 ora 10
00

 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii 

ofertei 

    Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage 

oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea 

ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. 

    În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în 

oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea 

şi înregistrarea modificărilor respective de către SC 

Electromecanica Ploiesti SA, până la data limită pentru 

depunerea ofertelor. 

    Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica 

oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea 

ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de 

selectie de oferte. 

 

VI.9) Deschiderea ofertelor     La sediul SC Electromecanica Ploiesti SA, sos. 

Ploiesti-Tirgoviste, km8  in data de 16.02.2015 orele 10ºº 

Durata de evaluare a ofertelor va fi de maxim 2 zile de la data 

deschiderii . Comunicarea rezultatelor se va face în maxim 2 

zile de la deschiderea ofertelor.Ofertantii pot participa la 

deschiderea ofertelor. 

 

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1) Pretul cel mai scazut cu încadrarea în termenul de executie               [x] 

VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica       □ 

 

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 

VIII.1 AJUSTAREA  PRETULUI 

CONTRACTULUI          

          DA    □              NU      [x]      

    Preţul contractului de achiziţie este ferm pe toata 

perioada de prestare a serviciilor si este exprimat în lei.  

    Nu se vor acorda avansuri de plata. 



 

 

VIII.2. GARANTIA DE BUNA 

EXECUTIE A CONTRACTULUI           

          DA    [x]               NU      □      

Cuantumul garantiei de buna executie  este de 5% din 

valoarea contractului fara TVA si se constituie prin: 

- - scrisoare de garantie bancarã 

-  
 

IX. CÃI DE ATAC 

IX.1. Organismul competent pentru cãile de atac: 

Denumire oficialã: SC Electromecanica Ploiesti SA 

Adresã: Sos. Ploiesti Tîrgoviste, km 8 

Localitatea: Ploiesti - Cod postal: - Tara; România 

E-mail: - Telefon -  

Adresã internet (URL) - Fax -  

Organismul  competent pentru procedura de contestatie 

- IX.2. Utilizarea cãilor de atac : Contestatiile se depun la sediul SC Electromecanica Ploiesti 

SA în maxim 2 zile de la anuntul oficial al câstigãtorului. 

- Contestatiile se depun însotite de garantia de bunã conduitã pentru întreaga perioadã cuprinsã 

între data depunerii contestatiei si hotãrârea definitivã de solutionare a acesteia. 

- Garantia de bunã conduitã este în cuatum de 1% din valoarea contractului, depusã prin ordin 

de platã la banca beneficiarului. 

- Fãrã garantia de bunã conduitã contestatia/reclamatia nu se ia în considerare. 

- Garantia se retine în cazul în care contestatia/reclamatia este respinsã sau dacã contestatarul 

renuntã la contestatie. 

- Dacã contestatia este admisã garantia de bunã conduitã se restituie în 14 zile. 

- Dacã  contestatia este respinsa, prestatorul poate recurge la instanta de judecatã competenta,  

beneficiarul  rezervându-si dreptul de a solicita in acest caz daune interese. 
- IX.3. Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cãilor de atac 

                  Denumirea oficialã: SC Electromecanica Ploiesti SA 

- Adresã: 

Localitate: - Cod postal: - Tara: 

E-mail Telefon  

Adresã internet (URL) Fax  

 

X. ALTE PRECIZÃRI 

 Având în vedere cã în cadrul contractului este posibilã utilizarea unor documentatii 

tehnice clasificate secrete de servciu, furnizorul trebuie sã aibã în vedere cã transmiterea acestor 

informatii de la berneficiar se vor efectua în conformitate cu prevederile art.26,38 si 39 din HG 

nr. 585/2002, precum si prin aplicarea art.1, lit.a) din HG nr. 781/2002, astfel: 

 

 I. Pentru contracte care presupun accesul personalului furnizorului la informatii „secrete 

de serviciu” (cu transfer de informatii/documente între beneficiar  si furnizor): 

Furnizorul trebuie sã confirme în scris beneficiarului faptul cã: 

-  a numit în conditiile art.29 din HG 585/2002, functionar/sef structurã de 

securitate;  

- personalul propriu care va accesa informatii secrete de serviciu sunt autorizate 

pentru acces la acest tip de informatii, în conformitate cu prevederile HG nr. 

781/2002; 

- este înscris în sistemul de colectarea, transportul, distribuirea si protectia pe 

teritoriul României a corespondentei clasificate, organizat de SRI conform HG nr. 

1349/2002; 

 

II. Pentru contracte care presupun accesul personalului  furnizorului la informatii „secrete 

de servciu” numai la sediul beneficiarului (fãrã transfer de informatii/documente între 

beneficiar  si furnizor): 

- dacã personalul furnizorului care necesitã acces la aceste informatii nu este 

autorizat de acesta pentru acces la informatii secrete de serviciu, furnizorul va 



 

 

transmite beneficiarului, „recomandãri individuale”, pentru  aplicarea prevederilor 

art.7, alin.(1) din HG 781/2002; 

- accesarea si eventual prelucrarea informatiilor secrete de serviciu de cãtre 

personalul furnizorului se va efectua în strictã conformitate cu normele interne ale 

beneficiarului, sub controlul si numai la sediul acestuia. 

 

III. Plansele cu releveele celor douã obiective si alte detalii de proiectare se pot ridica de 

la sediul SC Electromecanica Ploiesti SA. (Persoanã de contact ing. Ion MOVILÃ, nr. tel. 

0758087638) 

 

 

 

 

NOTÃ: Clasificarea documentelor generate de furnizor care necesitã a fi clasificate 

secrete de serviciu, va fi fãcutã prin grija beneficiarului. 
 

      Întocmit, 

           Sef  SAVD 

           Ec. 

      Dumitru NECULA 

 

 

           Responsabil PIC 

           Ing. 

       Daniel POPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sectiunea II 

 
TEMA DE PROIECTARE 

CAIET DE SARCINI 

 

1. Determinarea investitiei: 

RETEHNOLOGIZARE SI MODERNIZARE SPATII FLUX 

COMPONENTE PENTRU PRODUSE. 

2. Beneficiar: 

S.C. ELECTROMECANICA PLOIESTI  S.A. 

3. Faza de proiectare: 

PROIECT TEHNIC + DOCUMENTATIE DE EXECUTIE   SI 

DOCUMENTATII PENTRU ACORDURI  RESPECTIV AVIZE 

4. Entitatea responsabila de implementarea investitiei . 

Proiectul a fost generat, fundamentat si demarat de catre  S.C. 

ELECTROMECANICA PLOIESTI  S.A. in calitate de beneficiar al 

investitiei. 

Implementarea proiectului se va face la nivelul beneficiarului cu 

responsabilitatea Directorului General ing. Dinu CONSTANTINESCU, ca 

reprezentant legal al operatorului economic S.C. ELECTROMECANICA 

PLOIESTI  S.A. 

5. Lucrari  necesare realizarii investitiei 

Lucrarile au fost indentificate prin Raportul de constatare privind starea de 

uzura fizica si morala a cladirilor, instalatiilor si alte dotari din halele de 

productie: 



 

 

 Hala mecanica grea / OB.102 

 Hala atelier asamblare produse pirotehnice / OB / 220 

Lucrarile de investitie se refera la modernizarea celor doua hale mentionate 

(OB.102 conform Anexã 1; OB. 220conform Anexã 2), si . Lucrarile au fost 

analizate in cadrul Comisiei Tehnice a beneficiarului fiind obiecte de 

deviz.Asa cum rezulta din  Raportul de constatare si Studiul de Fezabilitate 

elaborate, lucrarile sunt incadrate in categoriile: 

 Constructii - arhitecturã 

 Instalatii sanitare – modernizare grupuri sanitare existente 

 Instalatii termice de incalzire si preparare apa calda – în ambele 

obiective (102 si 220). 

 Retele : 

 Alimentare cu apa si canalizare – modernizare instalatie apã si 

canalizare 

 Refacere instalatie de colectare apã pluvialã OB. 102 

(halã+anexã), OB. 220 (anexã) 

 Interioare de stingerea incendiilor – reparatia si modernizarea 

instalatiei de stingere a incendiilor 

 Reteaua electrica de iluminat si forta – extindere instalatie electricã de 

fortã si iluminat în compartimentele nou înfiintate. 

Nota: Lucrarile de constructive nu se refera la structura de rezistenta a 

halelor.  

Lucrarile in cazul celor doua hale (OB.102 ; OB. 220) se refera la inchideri, 

compartimentari , refacere pardoseli, refacere termoizolatie la acoperis. 

5.1. Lucrari necesare pentru realizarea investitiei / OB. 102. – Hala de 

productie mecanica grea . 

 

Lista de lucrari : 

 Lucrari de modernizare fatade si inchidere perimetrala exterioara 

 ( halã + anexã); 

 Lucrari de modernizare interioare / compartimentari si zugraveli 

interioare (halã+anexã); 

 Lucrãri de reparatii si zugrãveli fatade; 

 Lucrari de modernizare acoperis ,eliminare  luminatoare si refacere 

termoizolatie si hidroizolatie (halã +anexã);* 

 

*Se va compara costul solutiei de eliminare a luminatoarelor cu Solutia pãstrãrii lor si modernizarea lor. 

 Lucrari de  refacere instalatii de alimentare cu apa, pluviale si 

canalizari; 

 Dotari cu instalatii sanitare si instalatii termice; 

 Dotari cu instalatii de ventilare si tratare noxe la : 



 

 

 Compartimentele de sudura; 

 Atelierul de prelucrare material composite; 

 Atelierul de vopsitorie; 

 Compartiment rectificare; 

 Dotare cu retea de aer comprimat pentru : 

 Atelierul de lacatuserie; 

 Cabina de vopsire; 

 Cabina de sablarea; 

 Atelierul de prelucrari în coordonate; 

 Lucrari de modernizare instalatie electrica de iluminat, prize si forta 

(halã+anexã); 

 Lucrari de modernizare instalatii termotehnice de incalzire a halei 

(system în infrarosu) si central electrice murale(4 buc) -anexã; 

 Lucrari de modernizare retele de stingere a incendiilor (halã+anexã); 

Nota : La compartimentul  Atelier prelucrari in coordonate se mai prevad : 

 Turnare sapa ( g= max. 10 cm) cu armatura 

 Strat de rasina epoxidica aplicat pe sapa 

 Dotare cu sistem de incalzire si climatizare 

 Retea electrica de iluminat si prize 

 Retea electricã de fortã cu 2 alimentãri din statia electricã 

 Dotari cu masini si utilaje flux tehnologic 

Denumirea lucrarilor, caracteristici constructive si alte date / informatii 

necesare proiectului ce elaboreaza Proiectul Tehnic sunt cuprinse centralizat 

in Anexa 1. 

Aceste date sunt extrase din S.F. intocmit si au caracter de confidentialitate. 

Ofertantul are obilgatia de a nu transmite aceste date si altor firme. 

 

5.2. Lucrari necesare pentru realizarea investitiei / OB. 220 – Hala atelier 

asamblare produse pirotehnice. 

Se va pastra configuratia actuala (vestiare, grupuri sanitare si birouri)- 

Anexã 

Lista de lucrari : 

 Lucrari de modernizare fatade si inchideri perimetrale exterioare; 

 Lucrari de reparatii si zugraveli interioare la : 

(H3,H4 si A10 .....A21 vopsire neteda antiex) vopsit; 

 Lucrari de refacere hidroizolatie acoperis la anexa; 

 Lucrari de refacere instalatii pluvial si canalizari – în anexã; 

 Dotare cu instalatii sanitare si termice de preparare apa calda ( parter 

si etaj) – în anexã; 

 Lucrari de modernizare instalatie electrica de iluminat si prize 

 ( antiex); 



 

 

 Lucrari de modernizare instalatii hidranti interior- refacerea traseului 

si montarea cutiilor de hidranti pe peretii exteriori; 

 Lucrari de modernizare instalatie de stins incendii cu perdea de apa  

(Dotare cu centralã de sesizare stins incendii); 

 Lucrari de modernizare instalatie electrica de iluminat, prize si forta  

( antiex); 

Dotare  cu sisteme de ventilare si eliminare pulberi explosive 

 ( antiex); 

Dotare cu sistem de supraveghere cu camera de luat vederi ( antiex); 

 Dotare cu sistem de incalzire a halelor H4 si H3 si atelierelor 

A10......A21 cu panouri termice  in infrarosu , antiex 

Nota : denumirea lucrarilor , caracteristici constructive si alte date / 

informatii utile proiectantului ce elaboreaza Proiectul Tehnic sunt cuprinse 

centralizat in Anexa 2. 

Aceste date sunt extrase din S.F. intocmit si cu caracter de confidentialitate . 

 Ofertantul are obligatia de a nu transmite aceste date  si altor firme, 

6. Continutul documentatiei 

Documentatia va fi elaborate in faza unica , in limba romana in 5 ( cinci) 

exemplare si se va preda beneficiarului si pe format electronic. 

 

6.1. Documentatia va contine : 

6.1.1. Memoriu  General 

6.1.2. Memorii pe specialitati 

 Arhitectura 

 Structura (daca este cazul) 

 Instalatii hidro-termo, electrice, canalizari, etc. 

 Dotari si instalatii tehnologice dupa caz 

 Amenajari exterioare si sitematizare pe vertical (daca este cazul) 

 

6.1.3. Caietele de sarcini  

Se intocmesc pe specialitati si dezvolta in scris elementele tehnice 

mentionate in planse si  prezinta informatii, precizari si prescriptii 

complementare planselor. Caietele se elaboreaza de catre proiectant si se 

organizeaza sub forma de brosuri distincte pe specialitati. 

Redactarea trebuie sa fie concise, sistematica cu o exprimare concisa cu 

minimul de cerinte. 

Continutul caietelor de sarcini 

Continutul unui capitol de lucrari trebuie  sa cuprinda: 

 Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de 

constructii si instalatii; 

 Nominalizarea planselor ce guverneaza lucrarea; 



 

 

 Dimensionarea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii; 

 Proprietati fizice, chimice, aspect, tolerante , probe, teste , etc, 

pentru materialele lucrarii, cu indicarea standardelor; 

 Ordinea de executie, probe, teste si verificari ale lucrarii; 

 Standardele, normativele  si alte prescriptii care trebuiesc 

respectate la materiale, utilaje, confectii, montaj, probe, teste si 

verificari; 

 Conditii de receptive 

 

6.1.4  Documentatii pentru obtinere Avize / Acorduri/ Autorizatii 

Documentatiile corespunzatoare cad in sarcina proiectantului si se refera la : 

 Documentatie pentru Acordul de Mediu; 

 Avizul brigazii de pmpieri; 

 Documentatie pentru obtinerea Acordului de Mediu privind 

dezafectarea instalatiilor din Atelierul de galvanizare; 

 Documentatie pentru obtinerea altor Acorduri / Avize / Autorizatii 

precizate in Certificatul de Urbanism; 

 Autorizatie de constructie; 

 

Nota : Documentatiile   vor fi avizate de catre firme autorizate corespunzator 

specialitatilor. 

Proiectarea se va face conform normativelor si standardelor romanesti in 

vigoare. 

 

 

PROIECTUL TEHNIC 

 

6.1.5.Listele cantitatilor de lucrari 

Cuprind toate elementele necesare in vederea cuantificarii valorice si a 

duratei de executie a lucrarilor si anume: 

 Centralizatorul obiectelor; 

 Centralizatorul categoriilor de lucrari / obiecte; 

 Listele cu cantitatile de lucrari pe capitol, nu descrierea detaliata; 

 Listele cu cantitatile de masini si utilaje si echipamente 

tehnologice , inclusiv dotarile; 

 Specificatii tehnice; 

 Devize pe specialitati cu liste cantitati de lucrari si valori; 

 Devize pe specialitati cu liste cantitati de lucrari fara valori; 

 



 

 

6.1.6.Graficul general de realizare a investitiei 

 

6.1.7.Partile desenate 

A. Planuri generale 

B. Plansele principale ale obiectivelor 

C. Arhitectura  

Plansele vor contine cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, 

precizari privind finisajele si calitatea  acestora etc. 

D. Structura  

In cazul acestei lucrari nu se pune problema executiei structurii de 

rezistenta ale halelor ( OB. 102/ OB.220) si a compartimentelor ce 

se vor executa in hala ( OB.102). 

E. Instalatiile 

Plansele vor cuprinde instalatiile  fiecarui obiect si anume: 

 Desene de ansamblu; 

 Scheme tehnologice de amplasare utilaje; 

 Schemele instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de 

automatizare, comunicatii, retele de combustibili, apa,, 

iluminat, instalatii  tehnologice; 

 Diagrame, nomograme, calculi ingineresti , tehnologice,si de 

montaj, inclusive materialul grafic necesar punerii in 

functiune si exploatarii; 

 Listele cu utilaje si echipamente din planurile  tehnologice, 

inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile; 

F. Dotari inventor gospodaresc, P.S.I.  si protectia muncii. 

Nota : Intocmirea P.T. va avea ca sursa principal datele cuprinse in S.F. 

intocmit. 

 6.1.8  Detalii de executie pe fiecare specialitate (DDE) 

 6.1.9. Întocmirea caietelor de sarcini pentru achizitie lucrãri. 

 6.1.10.  Asigurare asistentã tehnicã pe perioada executiei lucrãrilor în cursul                       

anului 2015. 

 

Verificat, 

                Ing.       Intocmit , 

                       Dãnut ION     Ing. 
          Ion MOVILÃ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Sectiunea III – Formulare 
 

 
Formularul nr.1 

 
  OFERTANTUL                                                       Inregistrat la sediul beneficiarului 
    .....................                                                                           nr. .......... / .......... 
    (denumirea/numele) 

 

S C R I S O A R E   D E   Î N A I N T A R E 
 

Catre, 

 ........................................................... 

(denumirea beneficiar si adresa completa) 

 

      Ca urmare a anuntului nr. ..... din ................. /(ziua/luna/anul), prin care suntem invitati 

sa prezentam oferta in scopul incheierii contractului de lucrari de reparatii generale si de 

renovare la sediul S.C Electromecanica Ploiesti S.A prin aplicarea procedurii de cerere de 

oferta , noi_______________________(denumire operator economic)  ne exprimam prin 

prezenta interesul de a participa, in calitate de ofertant. 

 Am luat la cunostinta de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidatilor 

selectati. In scopul selectarii firmei noastre pentru a participa la procedura organizata de 

dumneavoastra, va transmitem alaturat plicul exterior sigilat si marcat in mod vivzibil in 

forma stabilita prin documentatia de atribuirecontinand: 

- Un plic interior sigilat si marcat in mod vizibil in forma stabilita de dumneavoastra 

prin documentatia de atribuire, in ORIGINAL, care contine documentele de 

calificare; 

- Opisul documentelor, intocmit conform Formularului______________  

     Documente insotitoare (aflate asupra delegatului): 

- Imputernicire, intocmita conform Formularului nr.__; 

- Copie dupa Actul de identitate 

 

 

Data completarii ...............       



 

 

 

    

Ofertant, 

....................... 

(semnatura autorizata) 

     
 
 
 

 

Formular nr.2 
 OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
    Domnilor, 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si     
(denumirea/numele ofertantului) 
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/prestam lucrarile de 
reparatii generale si de renovare la sediul S.C Electromecanica Ploiesti S.A  pentru suma totala 
de _______________________________lei, reprezentand_____________(euro) la care se 
adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei. 

    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa 
începem executarea lucrarilor la data solicitata de beneficiar. 

    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 
________________ zile, respectiv pana la data de _______________________________si ea 
va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, 
împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 
castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

    5. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 
    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de 

oferta separat, marcat în mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|  nu depunem oferta alternativa. 
          (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind 

castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 

    7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice 
alta oferta pe care o puteti primi daca aceasta nu se incadreaza in limita dispozitiilor bugetare 
repartizate. 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formular nr. 3 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

 
 

INFORMATII GENERALE 
 1.Denumire/numele: 
 2.Codul fiscal: 
 3.Adresa sediul central: 
 4.Telefon: 
     Fax: 
     E-mail: 
 5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ______________________________ 
     (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
 6.Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________________ 
    (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ____________________ 
     (adrese complete,telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
 8.Principala piata a afacerilor: 
 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 ________________________________________________________________ 
 Cifra de afaceri anuala    Cifra de afaceri anuala 
  Anul 
 la 31 decembrie     la 31 decembrie 
 
   
 (mii lei)       (echivalent euro) 
 ________________________________________________________________ 
 1. 
 ________________________________________________________________ 
 2. 
 ________________________________________________________________ 
 3. 
 ________________________________________________________________ 
 Media anuala: 
 ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 Candidat/ofertant, 
  
 _______________ 
 (semnatura autorizata) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Formular nr. 4 

 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

 
 

EXPERIENTA SIMILARA 
 
 
 

 1.Denumirea si obiectul contractului: ______________________________________ 
  Numarul si data contractului _______________________________________ 

 
 

 2.Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ______________________________ 
  Adresa benficiarului/clientului: ____________________________________ 
  Tara: ________________________________________________________. 
 
 3.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului (se bifeaza optiunea 
corespunzatoare) 
  □contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 
  □contractant asociat 
  □subcontractant 

 

 4.Valoarea contractului: 
  

 Exprimat in moneda in care 
s-a incheiat contractul 

Exprimat in 
echivalent EURO 

a) Initial (la data semnarii 
contractului): 

______________ ____________ 

b) Finala (la data finalizarii 
contractului): 

______________ ____________ 
5 
5.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 

solutionare: _________________________________. 
 
6.Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si 

alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta 
similara: _________________________________. 

 
 

 



 

 

Operator economic, 

____________ 

(semnatura autorizata) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr. 5 
 
      Operator economic 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub 

sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca 

nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 

publice si a contractelor de concesiune de servicii,  respectiv in ultimii 5 ani nu am fost 

condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati 

ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. 

 De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe 

asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta 

candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in 

cadrul unei alte oferte. 

    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 

inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 

declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 Prezenta declaratie este valabila pana la data de_______________ 

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei). 

 
     Data completarii .............                     Operator economic, 
                                                    ................................ 

                                                               (semnatura autorizata)  
              

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Formular nr. 7 

    _________________________ 

        (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 

    Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica avand ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului 
sau lucrarii si codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizata de ...................... 
(denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca: 
    a)  nu am intrat în stare de faliment ca urmare a hotãrârii pronunţate de judecãtorul-sindic; 
    b)  mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata 
.................; 

        - în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale si nu am savarsit fapte care sa 

aduca grave prejudicii autoritatilor contractante 
    c) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greseli in materie profesionala. 
      Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, orice documente doveditoare de care dispun. 
    Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 

Operator economic, 

........................ 

(semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr. 8 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
    1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului 
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, 
ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza 
procedura), avand ca obiect ................. (denumirea lucrarii si codul CPV), la data de ....... 
(zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun 
oferta: 
    [ ] in nume propriu; 
    [ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................; 
    [ ] ca subcontractant al .........................................; 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in 
anexa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni 
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a 
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul 
derularii contractului de achizitie publica. 
    4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice alta autoritate contractanta, societate 
comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 
................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si 
financiar in legatura cu activitatea noastra. 
                                               Operator economic, 
                                            ........................ 
                                             (semnatura autorizata) 
                                                                          

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Formular nr. 9 

 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE 

OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE 
A CONTRACTULUI DE LUCRARI 

 
    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in 
acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractantá are dreptul de a solicita, in scopul verificárii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificárii datelor din prezenta declaratie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si 
adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu 
activitatea noastra. 
 
                                               Operator economic, 
                                            ........................ 
                                             (semnatura autorizata) 
 

LISTA 
cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/ 

instalatie     

U.M. Cantitate  Forma de detinere 

Proprietate In chirie 

      

      

 
 

Operator economic, 
........................ 

(semnatura autorizata) 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul 10 
 
 

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT SI 
AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
  
 
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________________,  
                               
              (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele 
prezentate in tabelul de mai jos sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai beneficiarului 
______________________________________________  
                                               
    (denumirea si adresa beneficiarului) 
 
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 
 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 

 Anul 1 Anul2 Anul 3 

Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

 
 
    Data completarii ...................... 
 



 

 

 
             Ofertant, 
         ………… ………………. 

              (semnatura autorizata ) 



 

 

 
 

 
(MODEL) 

Contract  de servicii 
nr.______________data_______________ 

 

 

    S.C. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A., cu sediul în Ploiesti, judetul Prahova, telefon 

0244/590780,  fax 0244/513301, cont virament RO44RNCB0205012776040001 deschis la BCR 

– Sucursala Ploiesti, înregistratã în Registrul Comertului sub pozitia J29/1154/2001, cod fiscal 

RO 14361269, reprezentatã prin Director General, inginer Dinu CONSTANTINESCU şi 

Director Economic, economist Roxana CÃPÃTOIU, în calitate  de BENEFICIAR, pe de o parte 

si     
  

    S.C..............................................................(denumirea operatorului economic), adresă sediu 

................................................................., telefon/fax ............................................., număr de 

înmatriculare .................................................., cod fiscal ................................., cont (trezorerie, 

bancă)................................................................................................., reprezentată 

prin.......................  

.................................................................................. (denumirea conducătorului), funcţia 

...............................................,  în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.  

2. Definiţii..  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a. contract - reprezintă prezentul contract   şi toate Anexele sale.  

b. achizitor şi   prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;  

c. preţul contractului  - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

asumate prin contract;  

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

e. produse  - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 

cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le 

furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;  

f. forţa majoră -   un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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: razboaie, revoluţii,  incendii,  inundaţii  sau  orice  alte  catastrofe  

naturale,  restricţii  apărute  ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustivă ci enunciativă. 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;  
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  

 

3. Interpretare  

 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică in mod diferit.  

Clauze obligatorii 



 

 

 4. Obiectul principal al contractului  

 

4.1 Prestatorul  se obligă să execute SERVICIILE DE PROIECTARE pentru: 

„RETEHNOLOGIZARE SI MODERNIZARE SPATII FLUXURI MECANICE SI 

ASAMBLARE PRODUSE” , (proiect tehnic + documentatie de executie   si 

documentatii pentru acorduri  respectiv avize) în perioada/perioadele convenite şi 

în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Lucrarea se va preda 

beneficiarului avizata de un expert autorizat MLPAT. 

4.2 - Beneficiarul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate.  

 

5. Preţul contractului  

 

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de catre 

beneficiar, conform raportului procedurii nr.  _______/________, este de  ____________ 

lei, la care se adaugă __________ lei TVA.  

 

6. Durata contractului  

 

6.1 – Termenul de executie al contractului este 31.03.2015. 

6.2. Prezentul contract este valabil pânã la data finalizãrii lucrãrilor de executie 

conform proiect, dar nu mai târziu de 18 luni de la predarea proiectului. 

 

7. Executarea contractului  

 

7.1 - Executarea contractului începe la data semnarii si inregistrarii lui de catre ambele parti.  

 

8. Documentele contractului  

8.1   - Documentele contractului sunt:  

    oferta tehnica;  

   oferta financiara;  

   caietul de sarcini;  

 

9.   Obligaţiile principale ale prestatorului  

 

9.1-  Prestatorul se  obligă  să  presteze  serviciile  la  standardele  şi  sau  performanţele  

prezentate  în propunerea tehnică, anexă la contract. Conditiile din caietul de sarcini sunt 

minimale. 

9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu propunerea tehnică.  
9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:  

i) reclamaţii  şi  acţiuni  în  justiţie,  ce  rezultă  din  încalcarea  unor  drepturi  de  

proprietate  

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,  

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi  

ii)d aune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în  

care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către  

achizitor.  

9.4. - Prestatorul va transmite Beneficiarului cu promptitudine toate proiectele elaborate, 

verificate de catre verificatori de proiecte autorizati conform legii. Beneficiarul va notifica 

toate observaţiile sau, dacă  proiectul  transmis  nu  este  în  conformitate  cu  prevederile  

Contractului,  îl  va  respinge,  cu prezentarea motivaţiei. Proiectul care a fost respins va 

fi corectat şi retransmis cu promptitudine. Prestatorul va retransmite toate proiectele 



 

 

pentru care a primit observaţii, luând în consideraţie, acolo unde este necesar, observaţiile 

primite. Termenul maxim de retransmitere este de 15 zile. 

 

10.   Obligaţiile principale ale beneficiarului 

 

10.1-  Beneficiarul  se  obligă  să  recepţioneze,  potrivit  clauzei 13,  serviciile  prestate  în  

termenul convenit. 

10.2  - Beneficiarul se obligă să platească preţul către prestator în termen de maxim  30 

de zile de la data emiterii facturii de către acesta.  

 

11.   Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 

obligaţiile asumate  prin  contract,  atunci  beneficiarul  este  îndreptăţit  de  a  deduce  din  

preţul  contractului,  ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi intarziere din valoarea 

contractului.  

11.2 - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 15 de zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu  0,1% pe zi intarziere din plata neefectuată.  

11.3  - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 

părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept 

reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.  

11.4 - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 

scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 

condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru executant.   În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din   contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului.  

Clauze specifice  
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului  

12.1 - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui prin douã scrisori de 

garantie bancara. Garanţia de buna execuţie a contractului este in cuantum de 5% din pretul 

contractului, fara T.V.A. în max 5 zile de la semnarea contractului. 

12.2  -    Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului este egala cu 

durata contractului . Beneficiarul  are  dreptul  de  a  emite  pretenţii  asupra  garanţiei  de  

bună  execuţie,  în  limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte nu îşi 

execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin 

prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 

beneficiarul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată 

obligaţiile care nu au fost respectate.  

12.3 - Garanţia de bună execuţie a contractului se va elibera astfel: 

             -   70% în termen de 14 zile de la data încheierii procesului- verbal de recepţie la 

predarea proiectului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru 

vicii ascunse este minim. 

            - restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de executie a lucrãrilor  

( max 18 luni de la predarea proiectului). 

 

13. Alte resposabilităţi ale prestatorului  

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

propunerea sa tehnică.  

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,   sa asigure resursele umane, 



 

 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 

definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

13.2 -   Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată, este 

răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi 

de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

13.3. – Prestatorul va respecta prevederile cap. 10 din documentatia de atribuire nr…… 

 

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului  

14.1 – Beneficiarul  se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 

informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare 

îndeplinirii contractului.  

 

15. Recepţie şi verificări  

 

15.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  

15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.  

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  

16.1 - (1)   Beneficiarul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt 

posibil de la semnarea si inregistrarea contractului.  

(2)  În  cazul  în  care    executantul  suferă  întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, 

datorate în exclusivitate beneficiarului părţile vor stabili de comun acord:  

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi  

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului. 

16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 

termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.  

(2) În cazul în care:  

i)   orice motive de întârziere, ce nu se datorează   execvutantului, sau  

            ii)  alte  circumstanţe  neobisnuite  susceptibile  de  a  surveni,  altfel  decât  prin  

încalcarea contractului de către executant, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea 

perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a  

acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 

adiţional.  

16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, executantul nu respectă termenul de 

executie,  acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. 

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul parţilor, prin act   

adiţional.  

16.4 - În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de 

execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita 

penalităţi executantului.  

17. Ajustarea preţului contractului  

 

17.1  - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de beneficiar executantului sunt tarifele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract.  

 

18. Amendamente  

18.1  - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor  contractului,  prin  act  adiţional,  numai  în  cazul  apariţiei  unor 

circumstanţe care lezează interesele  comerciale  legitime  ale  acestora  şi  care  nu  au  



 

 

putut  fi  prevăzute  la  data  încheierii contractului.  

19. Cesiunea  

 

19.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 

prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al beneficiarului.  

19.2  - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 

orice alte obligaţii asumate prin contract.  

 

20. Forţa majoră  

 

20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

20.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

20.3  - Îndeplinirea 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.  

20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 

în vederea limitării consecinţelor.  

20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare 

de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.  

21. Soluţionarea litigiilor  

21.1  - beneficiarul şi    executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 

cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.  

21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 

prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 

solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România.  

 

22. Limba care guvernează contractul  

 

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  

 

23. Comunicări  

 

23.1 - (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.  

23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail 

cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.  

24. Legea aplicabilă contractului  

 

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

Parţile au înteles să încheie azi ... ............................................. ..   prezentul contract în două exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte. 

 

BENEFICIAR PRESTATOR 



 

 

 
 
 
 

ANEXA 1 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Compartimente propuse pentru modernizare care sunt obiecte de deviz/OB 102 

 

 

Nota: La compartimentul Atelier prelucrari in coordonate se mai prevad si alte lucrari: 

- Turnare sapa cu armatura (grosime max 10 cm). 

- Aplicat rasina epoxidica pe sapa. 

- Dotare cu sistem de incalzire si climatizare. 

-       Dotare cu retea electrica de forta din statia electrica. 

- Dotare cu instalatie electrica de iluminat si prize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Dcnumirc compartiment Tipul de structura usoara 
Inaltime 

h (m) 

Dimensiuni Suprafata 
(m

2
) 

Cu.acoperis Faraacoperis Lx(m) Ly(m) 

1 Sector fluoturnare  * 2,4 14,37 6,10 87,65 

2 Ascutitorie *  
3,2 5,97 6,10 36,42 

3 Rectificare *  3,2  11,95 6,10 72,89  

4 Lacatuserie  * 2,4 23,90  6,10 145,79 

5 Sudura *  
3,2 5,98 6,10 36,48 

6 Magazie produse neconforme *  2,4 6,30 3,45 21,73 

7 Magazie tranzit semifabricate *  2,4 6,30 2,70 17,01 

8 Magazie produse finite *  
2,4 6,00 6,00 36,00 

9 Birou inspectia calitatii 1 - *  2,4 3,25 3,10 10,07 

10 Birou inspectia calitatii 2 *  
2,4 3,25 3,10 10,07 

11 Atelier incercari la presiune . *  
3,2 6,00 9,00 54,00 

12 Atelier intretinere *  2,4 6,00 12,00 72,00 

13 Incapere compresor *  

3,2 6,00 3,00  18,00 

14 Cabina sablare *  3,2  6,00 3,00 18,00 

15 
Masini unelte cu comanda 

numerica 

*  

4,2 11,97 7,5 89,77 

16 
Atelier presari mase plastice 

si AG4 

*  

6,40 18,60 18,20 338,52 

17 
Atelier prelucrari C:N si 

coordonate 

*  

6,40 24,40 18,20 326,69 

18 Hol acces * 
 

4,20 11,20 2,00 22,40 



 

Lucrari refacere retele / OB 102 
 

Nr. 

crt. 

Denumire instalatie Lungime 

totala (m) 

Observatii 
 

1  
Retea pluviala Ø 110 900,00 Se va reface în totalitate 

(halã+anexa) 

2 
Retea alimentare cu apa si 

canalizare 

50,00 Conducta Ø 50 mm  

Conducta Ø 80 mm 

3 Retea interioara stingere 

incendii 

350,00 Conducta Ø 80 mm 
Se va reface în totalitate 
(halã+anexa) 

4 
Retea electrica de iluminat 

si forta 

1000,00 
500,00 

Retea iluminat-halã+anexã 

(modernizare) 

Retea forta- modernizare si 

extindere 

 

 

Lucrãri fatade /închideri exterioare care reprezintã obiecte de deviz/OB102 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare 
Suprafata 

tolala (m
2
) 

Observatii 

1 Executare pereti 

termoizolanti cu protectie 

tabla ondulata 

1.880,11 - tablã ondulatã pe exterior si 

rigips pe interior; 

- peretii interior se vor 

executa cu plãci rigips pe 

ambele fete 
2 Inlocuire ferestre existente 

cu tamplarie PVC si geam 

termopan (halã+anexã) 

250,24 Nr. buc - 46  

(1,60 x 3,40) m
2
 

3 Inlocuire usi existente cu 

tamplarie PVC si geam 

termopan 

190 Nr. buc - 13 

■ 11-(4,40 x 3,60) m
2
 

■ 2 - (2,20 x 3,60) m
2
 

 

 
Lucrari acoperis hala care reprezinta obiecte de deviz / OB 102 
 

Nr. 

crt 

Denumire lucrare Suprafata 

totala (m2) 

Observatii 

1 Eliminare luminatoare hala  962,80 În locul golurilor se va 

consolida cu constructive 

metalicã +termoizolatie 

2 Executare acoperis termo / 

hidroizolant  
7.800,36 Hidroizolatie 1 strat cu 

membrane bitumoasã ≠4 

cu….. 

 

 

 



 

Lucrari refacere pereti interiori hala / OB 102 

Nr. 
crt. Denumire lucrare 

 

Suprafata 

totala (m
2
) 

Observatii 
' 

1 Reparatii pereti interiori 2.270 Pereti interiori hala + anexa + 

plafon 

2 
Zugraveli interioare 11.370 Pereti interiori hala + anexa + 

plafon  

3 
Reparatii pereti exterior 
(fatade) 

1.000 Halã+anexã 

4 
Zugrãveli fatade 3.000 Halã+anexã 

 
Lucrari refacere pardoseala hala / OB 102 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare Suprafata 

Totala (m
2
) 

Observatii 

1 
Refacere pardoseala 1.500 Tumare sapa cu armatura 

(grosime max 10 cm). 

2 
Aplicat rãsinã 
epoxidicã 

450  

 

Dimensionarea retelei electrice de iluminat si forta se va face la nivel de Proiect Tehnic unde se vor 

preciza caracateristicile consumatorilor. 

 
Dotari independente flux mecanic care sunt obiecte de deviz / OB 102 
Nr. crt. Denumire masina/utilaj/instalatii Nr.buc 

1 Masina de alezat si frezat AFD 100 1 

2 Centru de prelucrare vertical in 3 axe cu comanda numerica 1 
3 Centru de prelucrare vertical in 5 axe cu comanda numerica 1 

4 Strung paralel cu comanda numerica 1 

5 Electropalan cu coloana si brat de 1,5 t 2 

6 Instalatie sudura in argon 1 
7 Masina de injectat mase plastice 1 

8 Motocompresor pt.retea aer  1 
9 Cabina sablare 1 

10 Masina de rectificat in coordonate 1 

11 
Masina de prelucrat prin electroeroziune in coordonate cu 

electrod masiv 
1 

12' Masina de verificat duritatea metalelor Brinell si Rockwell 2 
13 Cabina de vopsit electrostatic 1 
14 Masina verificat la tractiune (<3000 N) 1 

15 Masina de verificat duritate in shore 1 

 



 

Dotari cu instalatii care fac obiecte de deviz / OB 102 
 
 

Nr.crt. Denumire instalatie Nr.buc. 

l Sistem ventilare si eliminare  

/ tratare noxe 

3 

2 Compresor aer comprimat 1  

3 Instalatii sanitare 

Wc-uri- 15  

Chiuvete - 23  

Pisoare – 3 

Dusuri-3 

4 
Instalatii termice de preparare apa calda Boilere (2001) - 2 

5 Instalatii termice de incalzire spatii de 

productie si vestiare 

Convectoare - 50 

Panouri radiante in 

infrarosu - 30 

6 Instalatii termice încãlzire anexã 

(parter+etaj) 

 

 
 

 

 

 

Verificat       Intocmit 

Ing.        Ing. 

ION DÃNUT       MOVILA ION



 

 
 
 
 

ANEXA 2 
 
 
 
 
 



 

Lucrãri acoperis anexa care reprezintã obicte de deviz /OB 220 

Nr.Crt Denumire lucrare Suprafata totala Observatii 

1 Refacere termoizolatie + hidroizolatie acoperis anexa 120,00  

2 Refacere instalatie pluvialã anexã   

 
Lucrari refacere pereti interiori hala / OB 220 
 
 

Nr. crt. 
Denumire lucrare 

 
Suprafata 
totala (m

2
) 

Observatii 

1 Reparatie pereti interiori în glet 529,00 
 

2 Vopsire antiex interioara  

 

1.595,40 + 

1.049,43 =  

2.644,83 

Pereti interiori halele H3, H4 si 

Atelierele A10 - A21 + plafon 

 
Lucrari refacere retele / OB 220 
 
 

Nr 
crt 

Denumire instalatie 
 

Lungime 

totala (m) 

Observatii 

1 Retea pluviala 340,00 
Jgheaburi / 250,22 m 

Burlane  30 m 

2 
Retea alimentare cu apa si 

canalizare 
60,00 Conducta Ø 50 mm 

3 Retea interioara stingere 

incendii tip hidrant 
220,00  

4 Retea electrica de iluminat 

si forta antiex 

200,00 
100,00 

Retea iluminat 

Retea forta 

 

Dimensionarea retelei electrice de iluminat si forta se va face la nivel de Proiect Tehnic unde se 

vor preciza caracateristicile consumatorilor. 

 
Dotari independente flux mecanic care sunt obiecte de deviz / OB 220 
 

Nr.crt. Denumire masina/utilaj/instalatii Nr. bucati 

1 Cantare de precizie pana la 200kg 2 

2 Manipulatoare hidraulic 2 

3 Bancuri de lucru cu blat antistatic 4 
4 Instalatie securizare si semnalizare cu camere de luat vederi 

in circuit inchis 1 

5 Centrala de semnalizare si stins incendii cu perdea de apa l 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dotari cu instalatii care fac obiecte de deviz/OB 220 

Nr 
crt 

Denumire instalatie 
 

Nr. buc 

1 

Instalatii termice de preparare apa calda Wc-uri- 4 
Chiuvete – 8 
Pisoare – 2 
Dusuri - 4 

2 
Instalatii termice de preparare apã caldã Boiler (200 l) - 2 

3 
Sistem antiex ventilare si eliminare pulberi 

explozive 
2 

4 Sistem antiex de supraveghere cu camera de luat 

vederi 

2 

5 Sistem de incalzire cu panouri termice in 

infrarosu antiex 

132/1100 W 
6/700 W 

Lucrari fatade/inchideri exterioare care reprezinta obiecte de deviz/OB 220 

Nr 
crt 

Denumire lucrare 
 

Suprafata 

totala (m
2
) 

Observatii 

1 
Reparatii/zugraveli exterioare 244  

2 
Înlocuire ferestre existente cu tâmplãrie PVC si 

geam normal dublu 

489,60 Nr. buc – 90 
(1,60x3,40) m

2
 

3 Înlocuire usi existente cu tamplarie PVC si geam 

normal dublu 

308,88 Nr. buc – 33 
   6-(4,40x3,60)m

2 

  27-(2,20x3,60)m
2 
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