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Reparaţii grup sanitar director
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Ing.Duicu Andreea
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Scurtă descriere tehnică
Având in vedere faptul că instituţia Muzeului Banatului Montan are o clădire dată spre
utilizare în spaţiul public în anul 1987, sunt necesare multiple operaţii de întreţinere, reparaţii
şi înlocuiri. Unele din părţile componente ale clădirii instituţiei, o reprezintă grupurile sanitare
care nu au fost refăcute de la darea în folosinţă a instituţiei, sau au fost refăcute fracţionar.
Astfel trebuie înlocuită coloana de scurgere a grupului sanitar director, care după atâta timp de
utilizare, este uzată şi corodată. Odată cu înlocuirea coloanei de scurgere care este poziţionată
vertical în interiorul clădirii, sc trece la înlocuirea conductelor orizontale de la nivelul acestui
grup sanitar. Apa uzată este evacuată prin sifonul obiectului sanitar în conductă orizontală, cu
uşoară pantă de înclinare,ce face legătura cu coloana de scurgere. Conducta orizontală de
scurgere se dimensionează astfel încât la debitul maxim evacuat,curgerea să aibă loc cu nivel
liber,deci conducta să fie parţial plină cu apă. Ventilarea naturală a reţelei de canalizare este
necesară pentru evitarea fenomenului de sifonaj (aspirarea gărzii hidraulice),cât şi pentru
evacuarea gazelor periculoase sau urât mirositoare. Coloana principală de ventilare este de
fapt o prelungire a coloanei de scurgere (evacuare), prelungire ce iese în exterior, deasupra
acoperişului clădirii,acolo unde este cazul. Prin urmare, instalaţia de apă şi canalizare,trebuie
să fie completă cu : coloane,conducte,sifoane,racorduri,etc.
Lucrarea de reparaţie a grupului sanitar cuprinde şi demontarea şi achiziţia/montarea :
gresiei,faianţei,lavoar+picior-t-baterie,'vas wc+rezervor pe vas+capac, uscător,oglinda,alte
accesorii. Odată cu demontarea şi înlocuirea lor, trebuie refăcută instalaţia electrică cu noi
componente (cablare,aplice,aparataje,etc). La fel,instalaţia de apa şi canalizare grupului
sanitar se racordează la instalaţia instituţiei.
Se vor proteja uşile şi fereastra existentă, deoarece nu se înlocuiesc.
Deoarece grupul sanitar se află în legătură cu biroul directorului şi secretariat se impune
protejarea pardoselilor,pereţilor şi tâmplăriei acestor încăperi împotriva deteriorării, de către
executant.
Tehnologia dc lucru

Demontare coloana verticală veche,de scurgere (evacuare) a apelor reziduale, la
nivelul grupului sanitar prezentat
Demontare obiecte sanitare vechi: lavoar,vas wc,accesorii baie
Demontare faianţă şi gresie
Demontare reţea electrică veche
Curăţarea şi evacuarea materialului rezidual rezultat,din grupul sanitar
Montare coloană verticală nouă,conducte de scurgere noi la obiectele sanitare.
Montare instalaţie electrică nouă cu noi componente ( cablare,aplice,aparataj,etc)
Completare zidărie perete despărţitor grup sanitar
Mascarea coloanei verticale printr-o nişă de gipscarton
Tencuire pereţi,reparaţii înainte de montarea faianţei (unde este cazul).
Reparaţii la pardoseală înainte de montare gresie
Montare gresie pe pardoseală
Montare faianţă pe perete până la înălţimea de 1,80m şi chituirea rosturilor

Gletuire pereţi,tavane
Zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane
Montare obiecte sanitare noi şi accesorii grup sanitar
Curăţenie generală a grupului sanitar, în vederea recepţiei lucrării
Convocarea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.
Suprafeţe «rup sanitar director

1.Suprafaţă pereţi zugrăviţi şi tavan zugrăvit
2. Suprafaţă placată cu faianţă 34.50 mp
3. Suprafaţă placată cu gresie - 5,60 mp

18,90 mp

Prescripţii tehnice

Legea 10/1995 - legea calităţii în construcţii
11.G. 273/1994, actualizat cu modificările ulterioare. Regulamentul de recepţie a
lucrărilor de construcţie.
1l.G. 728/1994. actualizat cu modificările ulterioare. Regulamentul privind certificarea
calităţii produselor folosite în construcţii.
C 56-86. Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente,împreună cu instrucţiunile de aplicare.
Măsuri de protecţia muncii

Organizarea executării lucrărilor se face obligatoriu pe proprietatea beneficiarului Iară să
afecteze spaţiile domeniului public. Pe toată perioada şi durata de execuţie a lucrărilor se vor
respecta următoarele:
Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
Norme generale de protecţie a muncii conform legii protecţiei
munciinr.90/1996,republicată
Ord. MMPS 235/1995 privind normele de securitate a muncii la înălţime
Ord. MMPS 225/1995.Normativ-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului
individual de protecţie
Alte acte normative în vigoare în domeniu,la data executării lucrărilor.
Obiectul achiziţiei

Obiectul Caietului de Sarcini îl reprezintă achiziţionarea de „Servicii de reparaţii grup
sanitar director” la Muzeul Banatului Montan (MBM) situat în Jud. Caraş-Severin, loc.
Reşiţa, str. Republicii nr. 10.
Codul CPV: 45262000-1 Lucrări de reparaţii şi renovare

Procedura de achiziţie si criteriul de selecţie a ofertei câştigătoare

Având în vedere că valoarea estimată a contractului de prestări de servicii este sub
pragul prevăzut de dispoziţiile art.7 alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice,
serviciile se vor achiziţiona direct din catalogul SICAP, alegându-se operatorul economic care
oferă serviciile la preţul cel mai mic şi care acceptă prevederile caietului de sarcini cu
încadrarea în resursele bugetare alocate achizitorului.
Criterii de adjudecare : preţul cel mai scăzut
Cerinţe:

Oferta trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) Datele de identificare ale societăţii (adresă, nr. de înmatriculare, CUI, cont
Trezorerie), precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în
relaţia cu MBM;
b) Formularul de ofertă financiară;
c) Perioada de valabilitate a ofertei;
Alte menţiuni:

Operatorii economici interesaţi vor publica oferta de preţ până la data de '1012.2019
în catalogul electronic SICAP pe codul CPV- 45262000-1 sub denumirea „Servicii de
reparaţii grup sanitar director" la Muzeul Banatului Montan. De asemenea operatorii
economici vor notifica autoritatea contractanta de publicarea în SICAP a ofertei de preţ la
adresa office@muzeulbanatuluimontan.ro sau pe nr. de fax 0355 401 220. în ofertă se va
menţiona preţul unitar pentru fiecare articol în parte,valoarea totală fără TVA, precum şi
graficul lucrărilor/termenul de finalizare al lucrărilor.
Recepţia finală la terminarea lucrărilor va fi cel târziu în data de 20.12.2019.
A se vedea lista cu cantităţile de lucrări.

Cantităţi lucrări

1. Demontare coloana verticală veche,de scurgere (evacuare) a apelor reziduale, la nivelul
grupului sanitar prezentat
2. Demontare obiecte sanitare vechi: lavoar,vas wc,accesorii baie
3. Demontare faianţă 34,5mp
4. Demontare gresie 5,6 mp
5. Demontare reţea electrică veche
6. Curăţarea şi evacuarea materialului rezidual rezultat,din grupul sanitar aprox. ltonă
7. Montare coloană verticală nouă,conducte de scurgere noi la obiectele sanitare
8. Montare instalaţie electrică nouă cu noi componente ( cablare,aplice-2 buc,aparataj: 2
prize, 1întrerupător dublu,etc)
9. Completare zidărie perete despărţitor grup sanitar 0,20mc
10. Mascarea coloanei verticale printr-o nişă de gipscarton 2,25 mp
11. Tencuire pereţi 3mp
12. Reparaţii înainte de montarea faianţei (unde este cazul) 24 mp
13. Reparaţii la pardoseală înainte de montare gresie 5.6 mp
14. Montare gresie pe pardoseală 5,6 mp
15. Montare faianţă pe perete până la înălţimea de l,80m şi chituirea rosturilor 34,5 mp
16. Gletuire 2 straturi pereţi,tavane 18,9 mp
17. Amorsare + zugrăveli lavabile 2 straturi 18,9 mp
18. Montare obiecte sanitare noi şi accesorii grup sanitar
Materiale necesare

Toate materialele ce vor fi puse în operă vor veni însoţite de certificate de calitate,în
conformitate cu prevederile legale.
Pentru următoarele produse se solicită caracteristicile suplimentare :
Faianţă calitatea I.porţelanată, grosime minimă acceptată 6 mm
Gresie calitatea I.porţelanată.grosime minimă acceptată 8mm
Lavoar alb 55-60 cm * picior <accesorii scurgere,prindere
baterie lavoar,montaj stativ,finisaj cromat, cartuş ceramic,levă metalică cu indicator
roşu/albastru,aerator M24xl, racorduri flexibile de conectare la apa,ventil de scurgere
din plastic
Vas wc+rezervor montaj pe vas+capac wc+accesorii prindere,mecanism acţionare
Oglindă cu rame faţetate 60*80cm minim
Uscător mâini inox

