
Răspuns la cererile de clarificari aflate în legatură cu anunțul de publicitate nr 99864 

privind lucrarea ”Executare lucrări de reparații și amenajare grupuri sanitare pentru 

elevi” 

Intrebare:  

Precizați care este unitatea de măsură de la mortarul de tencuială  cod 2101135 din cadrul tuturor 

articolelor de arhitectura ? 

Raspuns: 

Unitatea de măsură este kg. 

Intrebări : 

In cadrul devizului de instalații, pentru articolele 8.1 – 8.6 lipsește manopera. Vă rog să precizați 

dacă aceste materiale se montează sau doar se procură. 

In cadrul caietului de sarcini, în lista de cantități INSTALAȚII lipsesc capitolele 6,7,8,9,22,23. 

Vă rugăm să repostați listele de cantități de la devizul INSTALAȚII cu articolele și materialele 

de procurat.  

Răspunsuri: 

In cadrul devizului de instalații (din caietul de sarcini) s-a realizat renumerotarea articolelor, 

pentru a fi ordonate crescător. Trebuie avut in vedere faptul că 16 dintre cele 20 de vase WC și 

rezervoare demontate la art 1 - RPSXC09, se remontează în cadrul articolului 6.  

Tot la devizul de instalații, la articolele 1 (RPSXC09) si 2 (RPSC05A#) trebuie luat în 

considerare faptul că acestea includ și demontarea țevilor și a accesoriilor. 

Intrebare: 

In cadrul caietului de sarcini, la lista de cantități DEV4 SANITAR IIF lipsește capitolul de 

lucrări numărul 12.  

Răspuns: 

La grupurile sanitare fete (etajele I și II) nu se fac lucrări de zidărie. Acestea se fac doar la 

grupurile sanitare băieți.   

Întrebare: 

În cadrul caietului de sarcini, la lista de cantități DEV6 OFICIU P2 este prezentată operația de 

demontare a ușilor, fără a fi enumerată operația de montare sau înlocuire.  



Răspuns: 

In ceea ce privește oficiul P2, articolul RPCT33XA (de demontare a ușilor) nu este însoțit de 

vreo montare sau înlocuire.  

Intrebare: 

Vă rog să ne puneti la dispoziție cât mai urgent tabloul de tâmplărie necesar unei ofertări corecte 

Răspuns: 

Dimensiunile ferestrei pot fi extrase din planșă, sau pot fi măsurate la sediul colegiului. Fereastra 

de la grupul sanitar este una simplă, dreptunghiulară.   

Întrebare: 

În listele de cantități DEV 2 GRUP SANITAR IB, DEV2 GRUP SANITAR IIB, DEV 4 GRUP 

SANITAR IIF apar diferențe între suprafețele gletuite și vopsite.  

Răspuns: 

Realizați oferta în conformitate cu caietul de sarcini. Grupurile sanitare nu sunt perfect identice.  

 

 

 

 

 

 


