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SOLICITARE OFERTA 

Achizitie directa privind contractarea de „Reparatii, intretinere si igienizare gradinita nr. 1 
cu program prelungit”, Comuna Tunari, judetul Ilfov. 

 
 

Cod CPV: 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev. 2)  
 
1. Informatii generale privind Beneficiarul 
 

Denumire:Comuna Tunari 
Adresă: Str. Mihai Eminescu, nr. 1 
Localitate:Comuna Tunari, jud. Ilfov Cod poştal:077180 Ţara:ROMANIA 
Reprezentant legal: d-nul Alexandru Neacsu – 
Primar Comuna Tunari 

Telefon:021.267.53.10 

E-mail: contact@primaria-tunari.ro Fax:  021.267.53.00 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.primaria-tunari.ro 

 
2.Sursa de finantare 
Buget local 
 
3. Obiectul Contractului 
Obiectul contractului consta in lucrari de „Reparatii, intretinere si igienizare gradinita 

nr. 1 cu program prelungit”,, Comuna Tunari, judetul Ilfov, Cod CPV: 45453000-7 – Lucrari 
de reparatii generale si de renovare (Rev. 2).  

 
4. Descrierea activităţii 
Conform Memoriului tehnic justificativ – evaluare de lucrari nr. 5218/11.06.2020, deviz 

general, liste cantitati si planuri instalatii pentru proiectul: Reparatii, intretinere si igienizare 
gradinita nr. 1 cu program prelungit, se va prezenta oferta tehnica si financiara. 
Beneficiarul doreste realizarea unor lucrari de reparatii, intretinere si igienizare 
dupa cum urmeaza: 

Înlocuire pardoseli gresie: 
Pardoselile existente din gresie se vor desface iar stratul suport se va curata si se va rectifica 

acolo unde este cazul pentru a fi pregatit pentru montarea noii pardoseli din gresie. Stratul vechi de 
adeziv cu care au fost lipite placile vechi de gresie se va indeparta in totalitate, pentru a se putea 
pastra cotele finite existente de la partea superioara. 

 
 
Înlocuire pardoseli parchet: 
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Pardoselile existente din parchet laminat se vor desface iar stratul suport se va curata si se 
va rectifica acolo unde este cazul pentru a fi pregatit pentru montarea noii pardoseli din parchet 
laminat. Se va analiza stratificatia existenta de sub parchet si daca este deteriorata aceasta se va 
inlocui, pentru a se putea pastra cotele finite existente de la partea superioara. 

 
Reparații si refacere tencuială, glet si var: 
Local, unde este cazul, se vor efectua reparatiile la tencuielile existente, peste care se va 

finisa cu glet si dupa ce in prealabil suprafetele au fost curatate, uscate si amorsate, se va finisa cu 
vopsea lavabila in 2 straturi. 
 

Vopsire cu lac arcade: 
La nivelul demisoulului in zona salii de mese, arcadele existente se vor vopsi cu lac in 2 

straturi, dupa ce in prealabil acestea au fost degresate si curatate. 
 

Reparații tencuiala gard exterior: 
Gardul exterior prezinta urme de degradare, fiind alcatuit din placi prefabricate de beton 

montate intre stalpi prefabricati de beton. Se va reface tencuiala gardului. 
 

Montaj hidranți udat zona verde: 
Pentru irigarea spatiului verde, se vor monta 11 hidranti de gradina, dimensionati si dispusi 

astfel incat sa acopere intreg spatiu verde. 
 

Schimbare instalație securitate incendiu: 
Pentru ca imobilul sa fie corespunzator din punct de vedere al securitatii la incendiu si 

pentru a respecta prevederile normativului P118, se prevede inlocuirea instalatiei de detectie, 
semnalizare si avertizare incendiu, precum si montarea unor hidranti interiori. 
 

Reparații instalații sanitare: 
Intrucat exista anumite tronsoane de conducte si obiecte sanitare aflate intr-un stadiu 

avansat de degradare, acestea vor fi inlocuite. 
 

Reparații instalații termice: 
Intrucat exista anumite tronsoane de conducte si radiatoare aflate intr-un stadiu avansat de 

degradare, acestea vor fi inlocuite. 
 

5. Obligaţiile prestatorului 
a) prestatorul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de protecţia 

muncii specifice activităţii;  
b) să asigure echipament de protecţie adecvat; 
c) să asigure pe toata perioada contractului a utilajelor, echipamentelor, aparatelor de 

masura, sculelor, dispozitivelor de masurare si personalului calificat, care sa asigure indeplinirea 
contractului; 

d) prestatorul isi va suma responsabilitatea privind calificarea si competenta personalului 
folosit  

e) prestatorul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de protecţia 
muncii specifice activităţii;  

f) prestatorul este obligat sa isi achite toate datoriile la bugetul de stat si local pana la 
semnarea contractului, in cazul in care raspunde prezentei oferte 
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g) să emită factura numai pe baza situaţiei de lucrari şi a proceselor verbale de receptie a 
lucarilor prestate;  

 
6. Durata contractului 
Durata contractului de lucrari este de 3 luni de la emiterea Ordinului de incepere a 

lucrarilor. 
 
7.Bugetul maxim aprobat 
Conform nota conceptuala 234.748,00 lei fara TVA. 
 
8. Prezentarea ofertei: 
În oferta financiară prezentată se va preciza preţul pentru fiecare lucrare specificata in 

Conform Memoriului tehnic justificativ – evaluare de lucrari nr. 5218/11.06.2020, deviz general, 
liste cantitati si planuri instalatii, în lei fără TVA. 

Oferta va fi trimisa pâna cel mai târziu la data de 16.06.2020, la sediul PRIMARIEI 
COMUNEI TUNARI, JUD. ILFOV de la adresa Str. Mihai Eminescu, nr.1, Comuna Tunari. 

8.1. Oferta poate fi trimisa: 
- prin fax, la nr. de fax 021.267.53.00  
- prin e-mail, la adresa contact@primaria-tunari.ro 
 
9. Documente solicitate 
- . Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice – Formularul 1 si 2 
- declaratie pe propria raspundere cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor 

la bugetul general consolidat (buget de stat si buget local) 
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 58-63 – Formularul 3 
Nota: In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice, persoane cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante Comuna Tunari: 
Primar Alexandru Neacsu 
Administrator public Marian Ion 
Contabil: Alecu Nicoleta Andreea 
Secretarul primariei: Rusti Luminita Manuela 
Consilier Achizitii Publice: Dracon Georgiana Carmen 
Consilier personal al Primarului: Zane Emilian 
- Certificat constatator, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul", emis de oficiul 

registrului comertului de pe lânga tribunalul teritorial în raza caruia ofertantul îsi are sediul social, 
din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.  

- CV pentru seful de santier. 
- Orice alt document care poate justifica indeplinirea contractului; 

 
Achizitii Publice 

Dracon Georgiana Carmen 
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