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SCRISOARE DE INTENȚIE – CAIET DE SARCINI pentru 
achiziția publică 

”Lucrări de reparații tâmplărie PVC la sediul OCPI Brașov” 
 
 

Către:  OPERATORI ECONOMICI INTERESAȚI 
 

 Prin prezenta, vă informăm că OCPI Brașov intenționează să achiziționeze 
”Lucrări de reparații tâmplărie PVC la sediul OCPI Brașov” și vă propune transmiterea 
ofertei de preț în vederea încheierii unui angajament legal. 
 
Secțiunea I – AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
Denumire, date de contact și adresă: 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – OCPI Brașov. 
Cod de identificare fiscala: 9870320 
Adresa: Strada: ZIZINULUI, nr. 46 A; Localitate: Brasov; Cod Postal: 500025; 
Adresa de e-mail: bv@ancpi.ro; Nr de telefon: +40 268471808; Fax: +40 268411068; 
Persoana de contact: ANCUȚA SOARE – ancuta.soare@ancpi.ro; 
Adresa web: https://bv.ancpi.ro; 
Sursa de finanțare: venituri proprii din activitatea curentă 
 
Sectiunea II - Obiectul contractului 
” Lucrări de reparații tâmplărie PVC la sediul OCPI Brașov” 

Atribuirea contractului: atribuirea contractului se va face prin ACHIZIȚIE DIRECTĂ. 

Cod CPV Principal: 45421000-4 Lucrari de tamplarie (Rev.2). 

Tipul achiziției: Lucrări. 

Descrierea succintă a contractului : Reparații tâmplărie PVC la sediul OCPI Brașov,  în 
vederea înlocuirii tâmplăriei sau subansamblelor de tâmplărie care nu funcționează 
corespunzător, defecte, degradate, precum și a eliminării altor deficiențe:  
- lucrări de demontare și înlocuire 2 buc. uși acces sediu OCPI Brașov, culoare alb, 
instalate pe structura existentă – perete cortină; 
- Lucrări de reparare, verificare, calare și gresare ferestre, uși termopan și uși din sticlă 
securizată, total 112 buc. din care 18 buc. ferestre cu 2 canate, 78 buc. ferestre cu 3 
canate, 12 buc. uși cu geam termopan și 4 buc. uși cu sticlă securizată. 

Valoarea totală estimată: 9.152,00 lei fără TVA; 

Locul de executare a lucrărilor: la sediul OCPI BRASOV - Str. Zizinului, Nr. 46 A, Cod 
postal 500414, loc. BRASOV, Jud. BRASOV, ROMÂNIA. Autoritarea contractantă va pune 
la dispoziția furnizorului spațiu de lucru în vederea efectuării lucrărilor de reparații. 
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Data limită pentru transmiterea ofertelor: 08.11.2022, prin e-mail la adresele: 
bv@ancpi.ro și ancuta.soare@ancpi.ro, sau fax: 0268 411068. Ofertele depuse ulterior 
datei comunicate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care nu se vor depune oferte, 
anunțul publicitar se va reposta cu termen 09.11.2022. 

Termen de evaluare a ofertelor: maxim 2 zile de la transmitere. 

Termen de începere a lucrărilor: contractantul are obligația de a începe lucrările în 
termen de maxim 3 zile calendaristice de la semnarea angajamentului legal. 

Termen de executare a lucrărilor: contractantul are obligația de a finaliza lucrările 
până la data de 30.11.2022. Acest termen se poate prelungi la maxim 5 zile, cu acordul 
părților. 

Durata contractului: contractul este valabil de la semnarea lui de ambele părți, până la 
expirarea garanției lucrărilor executate. 

Criteriul de atribuire: - oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 
stabilită prin aplicarea criteriului de atribuire:  “cel mai bun raport calitate-preț”, în 
condițiile respectării cerințelor din Caietul de sarcini, prin aplicarea următorilor factori 
de evaluare: 

1. Prețul ofertei – 70 de puncte; 
a) Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertate pentru execuţia lucrărilor se acordă 70 
de puncte 
b) Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel : 

Punctaj/ Preț(ofertat) = [preţ minim ofertat / preţ (ofertat)] x [ 70 ]. 
* Notă: Pentru acceptarea preţului ofertei autoritatea contractantă impune următoarele 
condiţii : 
- Calitatea materialelor puse în operă trebuie să respecte prescripţiile şi specificaţiile 
tehnice din Caietul de sarcini. Calitatea materialelor se certifică prin agrementele 
tehnice, certificatele de calitate, alte documente similare emise de producător (nu de 
furnizor). 
- Ofertantul trebuie să facă dovada că lucrările se vor executa cu salariaţii firmei şi/sau 
cu angajaţi pe bază de convenţii, alte asemenea, etc., cu calificarea impusă de 
prescripţiile tehnice pentru lucrări cerute în Caietul de sarcini. 

2. Garanţia lucrărilor executate – punctaj maxim alocat 30 puncte; 
a) Sub 3 ani, respectiv 6 luni –ofertă neconformă; 
b)  Pentru un temen de garanţie de 3 ani, respectiv 9 luni se acordă 10 puncte; 
c)  Pentru un temen de garanţie de 4 ani, respectiv 12 luni se acordă 20 puncte; 
d)  Pentru un termen de garanţie de >= 5 ani, respectiv >= 18 luni  se acordă 30 

puncte. 
* Notă: Garanția produselor utilizate va fi cea prevăzută în documentele de garanție 
emise de producător, care vor fi aparte integranta la procesul verbal de recepție. 
Ofertanții vor folosi materiale, utilaje şi echipamente pentru care perioada de garanţie 
asigurată de producător este cel puţin egală cu perioada de garanţie a lucrărilor 
executate. 

În situația în care două sau mai multe oferte vor avea același punctaj și vor fi situate pe 
primul loc al clasamentului întocmit după verificarea, evaluarea ofertelor și aplicarea 
criteriului de atribuire, autoritatea contractantă va solicita ofertelor clasate pe primul 
loc prezentarea unei noi propuneri financiare.  
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In cazul în care se va depune o singură ofertă, autoritatea contractantă are dreptul 
încheierii contractului de achiziție publică cu ofertantul care a depus oferta în cazul în 
care sunt respectate toate cerințele solicitate în caietul de sarcini, sau poate reiniția 
achiziția, prin repostarea anunțului publicitar. 
 

Sectiunea III - Informații juridice, economice, financiare și tehnice 

Conditii de participare: 
Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție și modalitatea de 
îndeplinire a acestora: 
- Obiectul de activitate al societății să conțină și montare, demontare, livrare și 
reparații tâmplărie. 
 
Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 
1. Ofertantul trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara 
rezidentă, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre 
situațiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesională de a 
realiza activitățile care fac obiectul contractului. 
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței: Certificatul de 
înregistrare – copie conform cu originalul. În cazul persoanelor fizice autorizate se va 
prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care să rezulte 
competența acestora de a executa lucrările care fac obiectul prezentului contract. 

2. Ofertantul trebuie să prezinte capacitatea de a aloca acestei lucrări personal calificat 
și autorizat– personal propriu angajat sau contracte de colaborare. Se va prezenta o listă 
a persoanelor propuse pentru realizarea lucrărilor de forma:  

Nr. ctr. Activitatea Calificarea / Meseria Număr de persoane propus 

1 Lucări tâmplărie Tâmplar 2 

2 Reparații diverse Muncitor 2 

3 ..... ... ..... 

3. Ofertantul trebuie să prezinte din portofoliu de lucrări executate și recepționate în 
ultimii 3 ani, cel puțin 2 contracte de lucrări la care au fost executate reparații 
similare. Valoarea cumulată a contractelor prezentate trebuie să fie mai mare sau egală 
cu valoarea estimată a contractului.  

Demonstrarea experienței similare se va prezenta într-un tabel de forma: 
 

Nr
. 

ctr. 

Obiectul 
contractului 

Denumirea/Nume
le beneficiarului/ 
clientului, adresa 

și codul fiscal 

Calitatea furnizorului 
(autoritate 

contractantă / 
societate comerială / 

persoană fizică) 

Prețul total 
al 

contractului 
 (lei fără 

TVA) 

Procent 
îndeplinit din 

valoarea totală 
a contractului 

Perioada de 
derulare * 

Garanția 
lucrării 
- luni 

1        

2        

* Se va preciza perioada de începere și de finalizare a lucrării. 
 
 
Modalitatea de prezentare a ofertei: 
Documentele care însoţesc oferta, propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi 
redactate în limba română, semnate de reprezentantul legal. Nu se acceptă oferte 
alternative. 
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Propunerea tehnică şi propunerea financiară 
 
Propunerea tehnică - Propunerea tehnică va conţine descrierea detaliată a lucrărilor ce 
urmează a fi executate, în condiţiile cerinţelor din Caietul de sarcini, în intervalul de 
timp asumat. 

Propunerea financiară - Propunerea financiară va cuprinde preţul total, ce va fi 
detaliat conform formular, va fi exprimat în lei fără TVA, conținând toate costurile 
directe și indirecte. Acesta va conține toate cheltuielile de executate, resurse umane, 
materiale, transport, cazare, manipulare etc. 
Propunerea financiară și cea tehnică au caracter ferm şi obligatoriu, din punct de 
vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate (30 de zile de la termenul limită 
de primire al ofertelor). 
Preţul lucrărilor, exprimat în lei, este ferm şi nu este supus ajustării pe parcursul 
derulării contractului de lucări. Oferta care nu respectă cerinţele minimale prevăzute în 
Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. 
 
NOTA 
În cazul în care oferta transmisă are valoarea totală care depășește valoarea 
totală estimată în prezentul anunț, autoritatea contractantă nu va respinge 
oferta, dar va putea încheia angajamentul legal în limita fondurilor bugetare 
disponibile și se vor realiza cu prioritate lucrările de demontare și înlocuire 2 buc. 
uși acces sediu OCPI Brașov și parțial din etapa 2 a contractului. Vă rugăm să 
transmiteți toate informațiilw solicitate în formularele anexate. 
 
Plata lucrărilor executate:  
Lucrările executate și recepționate se vor achita prin ordin de plată în contul de 
Trezorerie al prestatorului, în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție 
semnat de către contractant și reprezentanții OCPI Brașov, respectiv comisia de 
recepție numită prin Decizie a Directorului OCPI Brașov, în termen de 30 de zile de la 
înregistrarea facturii în evidențele OCPI Brașov. Autoritatea contractantă nu acordă 
avans Executantului. 

Informații suplimentare:  
Oferta va fi redactata în limba română, exprimată în lei, fără TVA. Durata de 
valabilitate a ofertelor va fi de minim 30 zile de la data-limită de primire a ofertelor. 
Propunerea tehnică și financiară se va întocmi respectând cerințele din caietul de 
sarcini. 
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Prezentarea cerințelor tehnice cu privire la 
achiziția 

” Lucrări de reparații tâmplărie PVC la sediul OCPI Brașov” 
 
 

 Toate cerințele din prezentul caiet de sarcini, sunt minime și obligatorii, 
nerespectarea acestora ducând la respingerea ofertelor. Nu se accepta ̆ depunerea de 
oferte alternative. Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și 
calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin 
prezentul caiet de sarcini. Orice oferta ̆ care se abate de la cerințele minimale va fi 
considerata ̆ admisibila ̆ numai în condițiile în care aceasta asigura ̆ un nivel calitativ 
superior cerințelor minimale. 
 Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. În acest sens, orice ofertă 
de achiziție care se abate de la prevederile caietului de sarcini, sau prezintă oferta cu 
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerințele 
impuse în acesta, va fi respinsă ca fiind neconformă. 
 

I. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea lucrărilor 
 
 În cadrul clădirii în care își desfășoară activitatea Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Brașov, au fost contatate deficiențe care produc degradarea 
clădirii și necesită reparații, precum și funcționarea necorespunzătoare a sistemelor de 
închidere a tâmplăriei, fapt care cauzează pierderi ale energiei termice și costuri 
suplimentare. 
 Aceste deficiențe se datorează în mare parte: 
- degradare ca urmare a uzurii fizice și morale; 
- degradare ca urmare a folosirii repetate pentru tâmplăria care se află în zona de acces 
în sediul clădirii. 
 Ca urmare a constatării deficiențelor sunt necesare următoarele acțiuni pentru 
remediere: 

1. Înlocuire uși intrare sediul OCPI Brașov 
Ușile de la intrarea în sediul OCPI Brașov sunt degradate, nu mai prezintă 

siguranță în exploatare și trebuie înlocuite. 
În această etapa, executantul va proceda la demontarea ușilor existente din 

cadrul perete cortină în care sunt montate. Demontarea se va face în așa fel încât se va 
limita/elimina riscul de deteriorare a elementelor din imediata apropiere, a peretelui 
cortină de sticlă, a treptelor de acces în clădire, respectiv a spațiului anticameră la 
intrarea în clădire. Se va proceda inclusiv la înlocuirea pragului aferent ușilor existente, 
cu prag care va avea rupere termică. 

Apoi se va proceda la înlocuirea ușilor de intrare, 2 buc., aproximativ 4,02 mp., a 
pragului de acces și a altor elemente deteriorate. Rama ușilor va fi de culoare albă, se 
vor utiliza profile de calitate superioară combinație PVC și/sau aluminiu, care să oferte 
un design plăcut, va asigura protecție fonică, eficientă energetic și fonoacustic, grad 
ridicat de protecție la efracție, dar în special rezistență la deschideri frecvente (mai 
multe cicluri de închidere/deschidere), durată îndelungată de utilizare, întreținere 

http://www.ocpibv.ro/
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curentă simplă, rezistență la acțiunea factorilor meteo (umezeală, raze solare, 
diferențe mari de temperatură), să nu permită ruginirea în timp și izolare termică 
superioară. Sistemul de închidere complet va conține yala multipunct.  

Montarea se va face la vederea din exterior, deschidere ambele uși în exterior, va 
avea 2 canate rotativ dreapta exterior, cea din stânga va avea sistem de blocaj și 
deschidere la nevoie, iar cea din dreapta va fi prevăzută cu mâner rezistent și 
ergonomic, pentru deschideri multiple. 

Profilul utilizat va fi de calitate superioară, multicameral, cu minimum 3 camere, 
pentru protecția termică și fonică la nivel de tocărie. Simultan, grosimea profilului din 
oțel care rigidizează tocăria trebuie să fie cât mai mare. 

Având în vedere că aceste uși de exterior sunt folosite frecvent și în plus trebuie 
să dețină un nivel ridicat de siguranță (acces în clădirea instituției), feroneria va fi de 
cea mai bună calitate, care permite închiderea etanșă, fără zgomot, cu garnituri de 
izolare fonică și termică din materiale rezistente pentru a bloca sunetele puternice din 
exterior și blocarea pătrunderii curenților de aer. Adâncimea profilului trebuie să 
permită montarea de feronerie cu puncte multiple de închidere, precum și o yală de 
calitate, cu durabilitate ridicată. 

Sticla utilizată trebuie să fie rezistentă, să nu se deterioreze în urma expunerii la 
diverse condiții atmosferice (umiditate puternică, raze solare, diferențe mari de 
temperatură), să permită întreținerea ușoară, prevăzută cu control solar și termic 
pentru a preveni supraîncălzirea, dar și pentru un consum de energie mai redus. 

Pragul montat va fi executat din material de calitate, rezistent la trafic, va 
asigura etanșarea ușilor de acces, izolare termică și fonică și la montarea acestuia se va 
ține cont că este prevăzut la intrarea în instituție și trebuie să permită accesul în clădire 
cu transpalet, sau alt echipament de manipulare, fiind principala cale prin care se va 
face ulterior aprovizionarea.  

Garanția oferită va fi de minimum 3 ani de la data recepției lucrărilor 
executate. Pe toată perioada de garanție, executantul va asigura asistență în caz de 
necesitate și va inlocui pe cheltuiala sa orice componentă defectă, care nu se datorează 
exploatării necorespunzătoare, în termen de maxim 2 zile de la data sesizării transmise 
de către achizitor. Pentru garanție și conformitate, executantul va elibera certificate la 
finalizarea lucrărilor. 
 

2. Lucrări de reparare, verificare, calare și gresare ferestre, uși termopan și uși 
din sticlă securizată, total 112 bucăți, din care: 
- 18 buc. ferestre cu 2 canate; 
- 78 buc. ferestre cu 3 canate; 
- 12 buc. uși de interior cu geam termopan; 
- 4 buc. uși de interior cu sticlă securizată. 

 
 Se vor executa lucrări de întreținere a tâmplăriei prin verificarea tuturor 
componentelor și executarea lucrărilor necesare pentru remediere. Deficiențele se vor 
remedia prin: 

 reglaje ale balamalelor și al mecanismului de închidere; 
 reparații balamale ferestre și uși;  
 reglaj prin recalarea geamului termopan; 
 gresarea, dacă este cazul; 
 alte reparații necesare, care nu presupun schimbare de elemente. 

 

http://www.ocpibv.ro/
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În cazul în care unele elemente sunt deteriorate și presupun înlocuire (feronerie, 
chedere, mânere, praguri etc.), la finalul verificării, executantul va înainta către 
achizitor un proces verbal care va conține toate operațiunile efectuate, precum și  toate 
defecțiunile constatate și neremediate. Executantul va întocmi deviz/ofertă pentru 
înlocuirea elementelor uzate sau rupte, ținând cont de prețurile practicate pe piață cu o 
diferență de maximum 10%. În cazul în care sistemul de feronerie este vechi și nu se mai 
găsește în piață, acesta se va înlocui cu un altul cel puțin similar sau mai fiabil decât cel 
anterior. Pentru a va spori eficacitatea ferestrelor, se pot executa modificări ale 
deschiderilor, din deschidere rotativă în deschidere roto-basculantă (oscilobatantă) sau 
în deschidere batantă. 

Aceste remedieri se vor efectua cu acordul achizitorului, ținând cont de 
disponibilitatea fondurilor bugetare și vor suplimenta valoarea lucrărilor contractate 
inițial. În cazul fondurilor insuficiente, executantul și achizitorul vor stabili de comun 
acord lucrările necesare a se efectua cu prioritate și se va actualiza devizul/ofertă în 
concordanță cu fondurile disponibile, iar la identificarea altor fonduri se vor remedia 
restul deficiențelor. 

Executantul va acorda garanție de minimum 6 luni de la recepție pentru 
operațiunile de întreținere tâmplărie executate. 
 

3. Alte informații aferente derulării lucrărilor 
Furnizorul va proceda la limitarea afectării locului de executare a lucrărilor și a 

celui din imediata apropiere și va asigura curățenia după execuția lucrărilor, 
asigurându-se că spațiile unde s-au executat lucrări rămân curate, prin eliminarea 
deșeurilor rezultate, moloz, praf etc. și a ambalajelor. Personalul care va executa 
lucrările va avea instructajul PSI la zi, va respecta normele de protecție a muncii, va lua 
măsuri de prevenire a producerii de incendii, expozii sau accidente, fiind direct 
răspunzător de acest aspect. 

 
Asigurarea logistică și de resurse umane. 
 Resursa umană, materialele, uneltele, utilajele și alte obiecte/resurse necesare 
lucrărilor de reparații se vor asigura de către contractant și vor fi incluse în oferta 
financiară a acestuia. Contractantul va asigura un număr suficient de persoane care să 
îndeplinească toate sarcinile trasate pentru îndeplinirea contractului. Persoanele vor fi 
calificate în executarea serviciilor, precum și pentru munca la înalțime, unde este 
cazul.  
 Contractantul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și 
metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata 
executării lucrării.  
 Orice pagubă materială produsă de lucrările executate, va fi remediată de către 
executant, pe cheltuiala proprie în cadrul perioadei aferente graficului de lucrări. 
Acesta este obligat să evacueze și să transporte toate materialele și molozul rezultat în 
urma lucrărilor executate cât și remedierea eventualelor deteriorări pe care le provoacă 
din neglijența sa. 
 Contractantul va lua toate măsurile necesare în așa fel încât să nu fie perturbată 
activitatea OCPI Brașov în perioada executării lucrărilor. Se vor stabili de comun acord 
zone de lucru pentru a limita cât mai mult posibil disconfortul angajaților, 
colaboratorilor și beneficiarilor de servicii prestate de OCPI Brașov. 

http://www.ocpibv.ro/
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 Este interzis accesul personalului muncitor al firmei executante în alte zone în 
afară de cele în care îşi desfăşoară activitatea stabilită pentru lucrările de reparații. 
 
Termen de executare a lucrărilor. 
 Contractantul are obligația de a finaliza până la data de 30.11.2022. Acest 
termen se poate prelungi la maxim 5 zile, cu acordul părților, prin act adițional la 
contractul de lucrări, doar în cazuri temeinic justificate. 
  
Condițiile comerciale. 
 Contractantul va avea un cont deschis la Trezoreria Statului la momentul semnării 
contractului de lucrări. 
 Contractantul va executa lucrări de calitate și va asigura garantarea reparațiilor 
executate pe toată durata termenului de garanție a lucrărilor. 
 
Recepția lucrărilor. 
 Recepția cantitativ-calitativă se va face în  prezența ambelor părți. Acestea vor fi 
consemnate într-un proces verbal de recepție semnat de ambele părți, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
 Beneficiarul va desemna o persoană de legătură, implicată în derularea 
contractului, care va comunica cu executantul în vederea rezolvării eficiente a 
problemelor tehnice care pot apărea.  
 Spaţiile puse la dispoziţia contractantului de către beneficiar, pentru buna 
desfăşurare a lucrărilor, vor fi aduse la starea iniţială pe cheltuiala executantului, 
înainte de recepţia la terminarea lucrărilor.  
 Neaducerea la starea iniţială a spațiilor sau lăsarea deşeurilor de orice fel în zona 
frontului de lucru constituie un motiv suficient pentru amânarea recepţiei la terminarea 
lucrărilor și de utilizare a mijloacelor legale pentru rezolvarea situației create. 
 Verificări în vederea recepției: 
- verificarea lucrărilor de înlocuire a ușilor de acces: calitatea materialelor utilizate, 
verificare a aspectelor tehnice de manipulare facilă, silențioasă și cursivă, a aspectelor 
privind etanșeitatea, izolarea termică, fonică, verificare  etc.; 
- verificări ale materialelor utilizate pentru reparații, ale certificatelor de calitate și 
conformitate, specificații tehnice și certificate de garanție; 
- verificări ale funcționării corespunzătoare ale tâmplăriei; 
- alte verificări necesare. 
 
Măsuri de securitate și sănătate în muncă și impact de mediu 
 Pe toata durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile 
generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind 
tehnica securității muncii. Lucrările de reparații trebuie să fie conduse, în mod 
obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care 
execută aceste lucrări. 
 Întregul personal care ia parte la execuția lucrării va fi instruit asupra procesului 
tehnologic, succesiunea operațiilor și fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a 
mijloacelor tehnice și asupra măsurilor specifice de protecția muncii decurgând din 
natura acestor operații. 
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 Pe toata durata realizării lucrării contractantul, executantul trebuie să ia toate 
măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata 
activităților de reparațiii. 
 Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta regulile obligatorii 
referitoare la condițiile de muncă și protecție a muncii, care sunt în vigoare la nivel 
național, cuprinse în acte normative. 
 Toate echipamentele utilizate trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere 
al securității și normelor de sănătate, PSI și de protecția muncii. 
 Încălcarea dispozițiilor legale privitoare la protecția muncii și PSI pentru 
activitățile desfășurate de personalul din subordine, atrage pentru societatea 
prestatoare întreaga răspundere disciplinară, administrativă, materială, civilă sau 
penală, după caz, potrivit legii. Se vor respecta “Normele de protecţie contra 
incendiilor“ în vigoare precum şi “Normele de prevenire si stingere a incendiilor şi de 
dotare cu utilaje de intervenţie.  
 

a) Informații suplimentare: 
 Ofertanţii sunt invitaţi să viziteze şi să inspecteze clădirea și spațiile în care se 
vor executa lucările de reparații în scopul evaluării, din punctul său de vedere, a 
cheltuielilor, riscurilor şi a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentate 
şi conformă cu datele reale din teren.  
 Participanţii la vizitarea spațiilor vor prezenta delegaţii sau documente de 
reprezentare din partea ofertantului. Accesul se va face în baza unei programări 
prealabile. Programul de lucru este de luni până joi între 08:30 – 16:30, vineri 08.30 – 
14.00. Persoane de contact: ANCUȚA SOARE – ancuta.soare@ancpi.ro, Nr de telefon: +40 
268471808 interior 57, 0745 936790; Fax: +40 268411068. 
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- Secțiunea Formulare-  
 
Formularul propunere tehnică 
 
 
 
Denumire operator economic                          Nr. îregistrare .......... / Data ........... 
.............................................................. 
 

 
                      FORMULARUL PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ 
                                   Matricea de conformitate 
 

Nr. 
crt. 

 

Cerințele minime 
solicitate în cadrul 
Caietului de sarcini 

Conformitate 
DA / NU 

Răspuns cerințe 
(specificații 
ofertate)** 

Note, remarci 
(dacă este 

cazul) 

     

     

     

     

 
Garanția pentru lucrările de demontare și înlocuire uși acces sediu OCPI Brașov este de 
.............. 
 
Garanția pentru lucrările de întreținere tâmplărie la sediu OCPI Brașov este de 
.............. 
 
 
 
Data _____/_____/_____ 
..............................................................................., (nume, prenume şi 
semnătură),  L.S.  
  
 
 
 
în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele _________________________ (denumirea/numele operatorului economic)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ocpibv.ro/
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Formularul propunere financiară 
 
 

Denumire operator economic                          Nr. îregistrare .......... / Data ........... 
.............................................................. 

                                

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către: ...................................................................................   

 

Examinând caietul de sarcini , subsemnatul(ții), reprezentant(ți) ai ofertantului 
_______________ (denumirea/numele ofertantului) mă/ne ofer(im) ca, în conformitate 
cu prevederile şi cerinţele solicitate, să executăm  Lucrări reparații tâmplărie PVC la 
sediul OCPI Brașov, pentru suma de...................... lei fără TVA, (suma în litere şi în 
cifre, precum şi moneda ofertei, la care se adaugă TVA în valoare de ……………………… 
(suma în litere şi în cifre). 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, 
(treizeci) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul). 

Înţelegem că prezenta ofertă este prezentată ca urmare a unui anunț publicitar și 
că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta sau orice ofertă primită. 

Înţelegem că autoritatea contractată își rezervă dreptul de a încheia contractul în 
limita fondurilor bugetare disponibile. 
 Pretul ofertei cuprinde toata gama de lucrări care fac obiectul achizitiei, precum 
și orice alte cheltuieli suplimentare pentru realizarea și executarea lucrărilor. 

 

Nr. 
crt 

Denumire 
activitate / 

lucrare / articol 
Descriere UM  Cant. 

Preț 
unitar 

fără TVA 

Valoare 
fără TVA 

TVA 
Valoare 
cu TVA 
inclus 

1. 
Înlocuire uși 
intrare sediul 
OCPI Brașov 

Ușă pentru exterior ........ buc. 2 ........ ........ ...... ........ 

Manoperă (demontare și montare), 
materiale necesare, transport, etc 

buc. 1 ........ ........ ...... ........ 

2. 
Lucrări de 
reparare 
tâmplărie 

Reparații ferestre cu 2 canate buc. 18 ........ ........ ...... ........ 

Reparații ferestre cu 3 canate buc. 78 ........ ........ ...... ........ 

Reparații uși de interior cu geam 
termopan 

buc. 12 ........ ........ ...... ........ 

Reparații uși de interior cu sticlă 
securizată 

buc. 4 ........ ........ ...... ........ 

Total general ........ ........ ...... ........ 

*Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile 
solicitate cu privire la preț. Aceasta se va completa în conformitate cu Caietul de sarcini. 

**Oferta va fi exprimată în lei cu două zecimale. 
 

Data _____/_____/_____  

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  L.S.  

în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
_________________________ (denumirea/numele operatorului economic)  
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