
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA  APROBAT, 
CONSILIUL JUDEŢEAN Birta Antal 
Nr.______/___.___.2020 director general 

 
 

NECESITĂȚI MINIM OBLIGATORII 

 
privind achiziţia de lucrări de reparații la invelitoare țiglă al acoperișului Palatului 

Administrativ al Consiliului Județean Harghita 

 

 

 

1. Lucrări de reparații la invelitoare țiglă al acoperișului Palatului Administrativ al 

Consiliului Județean Harghita 

2. Locul amplasamentului 
 Miercurea Ciuc, str. Piața Libertății nr. 5 
COD CPV. 45450000-6 Alte lucrări de finisare a construcțiilor 

Categoria de lucrări : Înlocuire țigle 
 

Valoarea estimată este de 32.776,10 lei fără TVA, 
Se va completa un centralizator de preţ pentru această lucrare, conform tabelului de 
mai jos: 
Nr. 

Crt. 

Denumire lucrare                                 

U.M. 

                  

Cantitate 

  Preț                           

unitar 

           Valoare 

1. Desfacere țigle din primele două 

rânduri  

                               

mp 

                      

115,20 

  

2. Montare țigle ceramice solzi clasic 

Sibiu, 

17X35 cm, natur  

mp. 115,20   

3. Scară de pisică pentru acces pe 

acoperiș în vederea înlocuirii 

izolate a țiglelor sparte 

m 25,00   

4. Înlocuiri țigle izolat cu țigle solzi 

recuperate  

mp 115,20   

5. Transportul materialelor prin purtat 

direct, distanța 50 m 
tone 12,50   

6. Transportul materialelor cu găleata, 

prin purtat direct distanța 50 m 

(țigle sparte) 

tone 

 

6,50   

7. Paletizare țigle sparte în vederea 

evacuării 

 

100 

buc. 

 

46,00 

  

8. Ora pentru macara pe pneuri 30 tf. ore 12,00   

9. Chirie container 5 mc. Pentru 

moloz 3 buc.și transport 15 mc. 

lei 1   

petreseva
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moloz 

 TOTAL     

3. Durata lucrării: va fi de 15 zile de la lansarea comenzii. 
4. Cerinţe tehnice impuse pentru realizarea lucrării: 
Lucrările se vor executa în condițiile tehnice impuse de standardele în vigoare. 
5. Termenul de execuție până la data de 30.05.2020. 
Condiţii de execuţie: 

- deoarece se va lucra la o înălțime de peste 20 de metri trebuie asigurată 
protecție corespunzătoare lucrătorilor executanți 

- executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrărilor din 
punct de vedere cantitativ şi calitativ. 

- executantul are obligaţia de a de a asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele, echipamentele şi toate cele necesare, fie de natură provizorie 
fie definitive, în vederea executării lucrărilor de calitate. 

- se va ţine seama de condiţiile de siguranţă, buna funcţionare, estetice, 
pe care trebuie să le îndeplinească materialele utilizate. 

- se vor respecta obligatoriu prevederile cuprinse în normativele aferente 
în vigoare, prevederile din normele de protecţia mediului, securității 
muncii şi P.S. 

 

Oferta financiară: 
Anterior prezentării ofertei este obligatoriu vizitarea amplasamentului. 
Cercetarea şi analizarea faptică de către ofertant a situaţiei existente pe teren (la faţa 
locului) în prezenţa achizitorului care trebuie să fie anunţat de către ofertant cu cel 
puţin 2 zile înainte de efectuarea vizitei; 
 

Oferta financiară va cuprinde în mod obligatoriu: 
 valoarea lucrărilor de executat 
 graficul de eșalonare fizic și valoric 
 
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. 
 
Propunerea tehnică: 
Va cuprinde o descriere a obiectivului care urmează să fie executat. Propunerea 
tehnică trebuie să conţină descrierea soluţiei pentru fiecare cerinţă. 
 

Lucrarea se consideră finalizată numai când sunt executate corespunzător din punct de 
vedere al siguranţei de utilizare şi asigurarea aspectului corespunzător.  
 
Miercurea Ciuc, 08.05.2020 
 
 
Csato Csaba         Petres Éva 
Şef serviciu de deservire         consilier 
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