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CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziţie
3. Obiectul achiziţiilor : Schimbarea geamurilor,usilor la Casa de Cultura s.Chiștelnița
r-l Telenești.

№
crt.
1

1
2

Simbol norme si
cod resurse
2

Denumire lucrărilor
3

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (usi)
1.

3

CK23A

m2
m2

Volum
5

120,3000
64,0000

Ferestre din mase plastice cu unul sau
mai multe canaturi la constructii cu
inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind
suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv

1.1 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe
canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m
inclusiv, având suprafața tocului intre 1,00 si 2,5
mp inclusiv / Fereastra PVC nereciclat cu emisii
reduse de substanțe nocive cu patru camere si
punte termica in doua rânduri de sticla (4-164)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de
cel puțin 1,2 mm, valoarea
U < 1,3
W/m2K, montate in conformitate cu CP
C04.08:2015,

2.

Unitatea de
măsură
4

m2

120,3000

Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de
orice natura la constructii cu inaltimea
pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7 mp inclusive

Uși exterioare :Uși confecționate din profiluri
din mase plastice inclusiv armaturile si
accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de
orice natura la construcții cu înălțimea până la 35
m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului
până la 7 mp inclusiv / Ușă din profil PVC
nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive, 2
sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea
de cel puțin 1,2 mm, valoarea U < 1,8 W/m2K,
montate in conformitate cu CP C04.08:2015
2.2 Uși interioare:Uși confecționate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare ușilor montate in zidărie de orice natura
2.1

4

CK25A

m2

64,0000

1

2

3

4

5

la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv,
intr-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp
inclusiv / Ușă din profil PVC nereciclat cu emisii
reduse de substanțe nocive, 2 sticle (4-16-4),
profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2
mm, montate in conformitate cu CP
C04.08:2015,
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6

7

8

9

RpCJ06A

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor
si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de ciment-var
marca 25 T, avind spaletii drepti, de 10 cm
latime

RpCJ06B

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor
si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de ciment-var
marca 25 T, avind spaletii drepti, de 25 cm
latime

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm

CN11A

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de
polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3
straturi in jurul tocurilor,la ferestre, executate pe
glet existent

CK26A

Glafuri montate la ferestre din mase plastice,
pentru ferestre si usi cu latimea de pina la 500
mm

m

m

m2

m2

m

96,8000

182,0000

55,1800

55,1800

65,6500

