Investeşte în oameni!
„Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007- 2013”
Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa
Titlul proiectului: „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”
Contract POSDRU/160/2.1/S/138850

NR. A128 / 16.02.2015

Aprobat,
Doru Popa
REPREZENTANT LEGAL

INVITAŢIE PARTICIPARE

REF: depunere oferte pentru achiziţionarea de lucrari de amenajare spatiu lucru proiect
POSDRU, P7 la sediul de proiect din Iasi; Cod CPV 45453000-7;
Denumirea proiectului: „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”
POSDRU/160/2.1/S/138850
ACHIZITOR: SC ELSACO BUSINESS SOFTWARE SRL, Partener 7, sediu: Strada Pacea
Nr. 41A , Municipiul Botosani, Judetul Botosani, Romania, cod postal 710013
Date de contact: Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot
contacta Achizitorul la posdru@ebsoft.ro , fax: 0231532 905
Descrierea serviciilor solicitate:
SC ELSACO BUSINESS SOFTWARE SRL doreşte achiziţionarea de lucrari de amenajare
spatiu lucru proiect POSDRU P7 la sediul de proiect din Iasi, lucrari prevazute ca element
suport general al proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”
POSDRU/160/2.1/S/138850.
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Prestatorul va asigura executarea urmatoarelor lucrari:
SPECIFICATII TEHNICE
Lucrari efectuate:
- montare pardoseala din parchet de trafic intens 11mm
- lucrari aferente montarii pardoselii
- zugravire interior – vopsire pereti si tavane
- lucrari aferente zugravirii interior
- demontat si montat usi interior
- montare jaluzele verticale tip rulouri textile

A. MONTARE PARDOSEALA PARCHET
Lucrari efectuate:
• montare pardoseala din parchet de trafic intens 11mm
• lucrari aferente montarii pardoselii- desfacere mocheta, montat plinta parchet
Suprafata: 80mp.
1. Generale
Se vor executa pardoseli din parchet de trafic intens 11 mm.
Lucrările de pardoseli se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului şi a
“Normativului pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor “ C35-82.
Controlul materialelor întrebuinţate, al dozajelor, al modului de execuţie şi al procesului
tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toată perioada lucrării.
Executarea fiecărui strat component se va face numai după executarea stratului precedent şi
constatarea că acesta a fost bine făcut. Stratul suport al pardoselii trebuie să fie pregătit prin
curăţarea şi spălarea lui cu apă, pentru îndepărtarea prafului, impurităţilor sau resturilor de
tencuială.
Stratul suport se va face conform prevederilor normativelor specifice pentru pardoseala din
parchet.
2. Verificări la pardoseli din parchet
•

Toate materialele, semifabricate şi prefabricate ce intră în componenţa unei pardoseli nu
vor intra în lucrare decât dacă în prealabil:
o s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării, că au fost livrate cu certificat de
calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective;
o au fost depozitate şi manipulate în condiţii care să evite orice degradare a lor;
o s-au efectuat la locul de punere în operă – dacă prescripţiile tehnice sau proiectul le
cer – încercările de calitate.
o Betoanele şi mortarele provenite de la staţii centralizate, chiar situate în incinta
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şantierului, pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de
documente din care să rezulte cu precizie, caracteristicile fizice, mecanice şi de
compoziţie.
Dimensiunile lamelelor sau ale panourilor, abaterile admisibile sunt conform
prevederilor STAS 228-69 şi STAS 6772-71;
Umiditatea stratului de nisip, mortar de ciment sau de beton;
Menţinerea climatului din încăperi la temperatura de minimum 5ºC şi umiditatea
relativă a aerului de maximum 65%;
Planeitatea şi orizontalitatea pardoselii; abaterea maximă admisă este de ± 3 mm. în
cazul planeităţii suprafeţei şi de maximum ± 2 mm./m. în cazul orizontalităţii pardoselii;
Montarea la acelaşi nivel a lamelelor sau panourilor alăturate;
Mărimea rosturilor dintre lamele sau panouri poate fi de maximum 0,5 mm.;
Calitatea rânduelii (nu se admit abateri la palpare);
Fixarea lamelelor pe suport: în cazul lipirii cu adeziv se execută proba prin ciocănire
uşoară cu ciocan de zidar, sunetul trebuie să fie “plin”;
Existenţa rostului de lângă pereţi.

B. EXECUŢIE LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI – Aplicare var lavabil de interior pe pereti si
tavane
Lucrari efectuate:
• zugravire interior – vopsire pereti si tavane
• lucrari aferente zugravirii interior
Suprafata: 242mp (suprafata desfasurata corespunzatoare celor 80 mp la baza).
1. Materiale
Toate materialele şi produsele puse utilizate trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C.
Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor vor avea caracteristicile tehnice conform
standardelor şi normelor admise în România.
2. Livrarea, transportul si depozitarea materialelor
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.
Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea
materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în
momentul utilizarii lor, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietul de
sarcini cât şi prin normativele în vigoare.
3. Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de vopsire
• Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli vor fi terminate lucrările de tencuire,
gletuire, placaje, pardoseli reci etc;
• În încăperile cu pardoseli din parchet, zugrăvelile se vor executa înaintea executării
îmbrăcăminţii pardoselilor. Stratul suport al pardoselii va fi protejat contra umidităţii şi
murdăririi;
• Tâmplăria trebuie să fie montată şi revizuită;
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4. Pregatirea suprafetelor
Suprafeţe gletuite
• suprafeţele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane şi netede, fără
desprinderi şi fisuri;
• toate fisurile şi neregularităţile se chituiesc sau se şpăcluiesc cu pastă din aceeaşi
compoziţie cu a gletului;
• după uscare suprafeţele reparate se şlefuiesc cu hârtia de şlefuit (pereţii de sus în jos) şi
se curăţă de praf cu perii sau bidinele curate şi uscate.
5. Conditii de executie
Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi
prevederile prezentului caiet de sarcini.
Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în
mediul ambiant de cel puţin +5 grade C , regim de temperatură ce se va ţine tot timpul execuţiei
lucrărilor (cel puţin 8 ore pentru zugrăveli).
Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă densă şi nici la un interval de timp mai mic
de 2 ore de la încetarea ploii şi nici pe timp de arşiţă mare.
Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli se va verifica dacă suprafeţele suport au
umiditatea de regim.
6. Vopsitorii cu varuri lavabile de interior şi exterior
• Furnizorul rapunde de urmatoarele aspecte si va acorda atentia cuvenita:
◦ procurării de varuri lavabile specifice pentru interior;
◦ pentru asigurarea consistenţei şi calităţii compoziţiei de lucru a vopselelor de var
lavabil, se vor respecta întrutotul instrucţiunile producătorilor;
◦ vopselele vor fi însoţite de certificatul de calitate precum şi de termenul de
valabilitate al lor;
◦ materialele şi soluţiile de adaos (pentru spaţii cu condiţii speciale de natură:
umiditate, exterior, interior, etc) specifice fiecărui producător de var lavabil în parte
vor fi introduse în compoziţia de lucru, respectând cu stricteţe instrucţiunile
producătorului;
• Pregătirea suprafeţelor de tencuieli în vederea vopsirii cu var plastic:
◦ curăţarea petelor şi îndepărtarea prafului
◦ spălarea manuală cu apă a tencuielilor speciale din praf de piatră prelucrată
◦ închiderea fisurilor şi a crăpăturilor
◦ aplicarea unui strat de amorsaj
◦ aplicarea manuală a 2 straturi de var cu respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor
producătorului
7. Conditii de calitate
Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică de către Furnizor:
• îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport;
• calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi
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normelor interne de fabricaţie;
respectarea prevederilor din caietul de sarcini;

8. Verificarea preliminara a lucrarilor
• recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora;
• eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în proiect, caiet de sarcini sau
condiţii de calitate vor fi refăcute sau remediate.
• verificarea suprafetelor vopsite se va face prin:
◦ examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul
general (acelaşi ton de culoare pe întreaga suprafaţă, acelaşi aspect mat sau lucios pe
întreaga suprafaţă, fără pete, desprinderi, cute, proeminenţe, scurgeri, băşici,
aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din chituire sau şlefuire, etc)
◦ verificarea tehnologiei de pregătire a suprafeţelor manuale de vopsire (curăţirea,
şlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în
locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport;
◦ se verifică vizual ca separarea câmpurilor de finisaje să se facă cu o delimitare clară
(fără suprapuneri) şi rectilinie (fără ondulaţii, cu excepţia locurilor unde acestea sunt
prevăzute explicit prin detaliile din specificatiile tehnice).
C. VERIFICAREA LA RECEPTIA LUCRARILOR
In faza de receptie a lucrarilor Furnizorul, in prezenta reprezentantilor Beneficiarului,
va efectua verificari asupra lucrarilor efectuate:
• verificările de aspect se efectuează încăpere cu încăpere, pentru intreaga suprafata
amenajata;
• verificările ce comportă măsurători sau desfaceri.
Rezultatele verificărilor se consemnează în procesul verbal de receptie finala a
lucrarilor.
D. ALTE LUCRARI
Lucrari de Demontare – Remontare Tamplarie PVC – usi
• demontare usi interior
• montare usi interior la o inaltime adecvata pardoselii de parchet
Lucrari montare jaluzele verticale tip rulouri textile
• Suprafata: 20mp (aferent suprafetei generale de 80 mp la baza)
E. ALTE SPECIFICATII
• La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate de catre Furnizor in
oferta tehnica. Orice propunere de inlocuire trebuie motivata de prestator si aprobata de
catre Beneficiar.
• Furnizorul raspunde de achizitia, transportul si depozitarea materialelor cat si a altor
servicii necesare executiei lucrarilor de amenajare. Aceste materiale si serivicii se vor
regasi in oferta prezentata
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IMPORTANT: lucrarile/serviciile de amenajarea spatiu solicitate se vor realiza la sediul
proiectului al SC ELSACO BUSINESS SOFTWARE SRL din Iasi, la adresa: str. Splai
Bahlui Mal Stang, Nr. 33A, oras Iasi, judet Iasi.
Procedură de atribuire: Achiziţia se desfăşoară în concordanţă cu prevederile Instrucţiunii
nr.79/25.10.2013 şi a Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/2013 publicat in M.Of.
partea I, nr. 650/22.10.2013, Ordinul ministrului muncii familiei protecţiei sociale, ministrului
finanţelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial
,,Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Tipul contractului: Contract de prestari lucrari/servicii
Mentiuni specifice: avand in vedere reglementarile specifice POSDRU, contractul de furnizare
ce va fi semnat va cuprinde obligatoriu in textul sau urmatoarele articole:
 Prestatorul are obligatia de a pastra toate documentele originale, inclusiv documentele
contabile, privind prezentul contract, in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate,
in conformitate cu regulamentele comunitare si nationale. Toate documentele vor fi
pastrate pana la data de 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen pana la
inchiderea oficiala a POSDRU. Conform Ordinului de ministru MMFPS 1.117 / MFP
2.170 / 2010, art.5, alin.(2) “pentru toate subcontractele (externalizarile),
subcontractorii se angajeaza sa furnizeze organismelor de audit si de control toate
informatiile necesare privind activitatile subcontractate”.
 Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia achizitorului, AMPOSDRU, OI responsabil,
Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Departamentului de Lupta
Antifrauda, Comisiei Europene, Curtii Europene de Conturi si/sau oricarui alt
organism abilitat sa verifice modul de utilizare a finantarii nerambursabile, la cerere si
in termen, documentele si/sau informatiile solicitate si sa asigure toate conditiile pentru
efectuarea verificarilor la fata locului
 Furnizorul se obligă să garanteze pe achizitor pentru îndeplinirea de către acesta a
obligaţiilor sale ce decurg din calitatea sa de partener, potrivit clauzelor de la art.6 lit
A, pct.12, pct.13, pct.14 si pct .15
din Contractul de finanţare POSDRU
/160/2.1/S/138850, inregistrat la CNDIPT OI POSDRU cu nr.3770/31.03.2014, astfel:
o Furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului/AMPOSDRU/OI
POSDRU delegat sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de
utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele şi/sau
informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea
verificărilor la faţa locului. Neprezentarea documentelor solicitate în cadrul
verificărilor poate conduce la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente
documentelor solicitate.
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o În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1), Furnizorul se angajează
să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se desfăşoară activitatea
sau a fost desfăşurată activitatea care face obiectul contractului de furnizare,
inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu contractul şi
să pună la dispoziţie documentele solicitate privitoare la contractul semnat cu
achizitorul, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele
trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate încât să permită verificarea lor.
o Furnizorul are obligaţia de a păstra toate documentele originale (şi în copie
conform cu originalul), inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în
conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor
fi păstrate 3 (trei) ani de la închiderea oficială a POSDRU 2007 - 2013.
o În cazul nerespectării prevederilor de la alin. (3), Furnizorul este obligat să
restituie Achizitorului întreaga sumă primită, aferentă contractului,
reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din cofinanţarea FSE şi din
fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dabânzile şi/sau penalităţile calculate
conform legislaţiei în vigoare.
Durata prestării lucrarilor/serviciilor: maxim 45 de zile de la data semnarii contractului;
Valoarea estimată: 41.280,00 lei (cu TVA inclus).
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 19.02.2015, ora 18.30.
Adresa la care se transmit ofertele: posdru@ebsoft.ro, fax: 0231 532 905
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
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