
                  
  

                                
 
                            CLARIFICARI 1 
 
    Referitor   la solicitarile de clarificari cu privire la anuntul de publicitate nr 
73895/28.01.2017 pentru atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul: 
“Instalare centrala termica pe gaz(GPL) –sediul  Primariei Oras Strehaia „ va 
comunicam urmatoarele: 
    
1.Solicitare 
Va rugam  sa transmiteti urmatoarele formulare:  
-Formularul F2 –Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari 
 -Formularul F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 
 
Raspuns:Atasam formularele conform adresei  
 
-Antemasuratoarea pentru instalatii termice  
 

a. In antemasuratoare este prevazuta teava de cupru art 23) 16x1,art 
24)18x1,art25)20x1,art26)30x2 si art27)35x2 .in plansa cu nr T4 este prevazuta 
teava de cupru cu urmatoarele dimensiuni 18x1,22x1,28x1.5 si35x1.5 .Va 
rugam sa ne comunicati ce dimensiuni luam in calcul la teava de cupru. 

b. Codurile de materiale utilizate pentru fitingurile din cupru in programul utilizat 
de firma noastra sunt generate deja si sunt fitinguri din fonta maleabila.Va 
rugam sa acceptati schimbarea codurilor de materiale cu conditia respectarii 
denumirii materialului. 

c. Art 73)IZH22A1 Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala =56 mp 
.Codul de procurare prevazut, cochilii vata minerala d=45 ,l=1000 g=40  are ca 
unitate de masura buc .Nu corespunde cu unitatea de masura prevazuta la 
montaj,respectiv mp,dar este aceeasi cantitate.Deasemenea,in detalii de 
executie se precizeaza :conductele din CT se izoleaza cu cochilii vata minerala 
protejata cu folie de aluminiu 40 mm grosime tur si 30 mm grosime retur.In 
centrala termica este prevazuta teava cu diametre de ¾,1,1 ¼,1 ½ ,.Sunt 
necesare coduri de materiale  pentru cochiliile  de vata minerala  pentru toate 
diametrele. 

d. Pentru montajul robinetilor sunt necesare racorduri olandeze Racordurile 
olandeze de ¾ si 1 ¼ ,prevazute  in deviz nu sunt suficiente avand in vedere ca 
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in deviz sunt si robineti cu alte diametre.Sunt necesare si racorduri din cupru 
pentru montajul robinetilor tur si retur pentru radiatoare . 

e. Nu sunt prevazute in deviz mufe din cupru si nici reductii din cupru.Aceste 
fitinguri sunt necesare pentru montajul tevilor de cupru  

f. La art 53  sunt prevazute vase de dezaerisire orizontale .Va rugam  sa ne 
comunicati daca aceste vase de dezaerisire sunt de fapt dezaeratoare automate. 

 
      Raspuns:La executia lucrarilor se respecta dimensiunile de conducte trecute in 
piesele desenate 
Listele de cantitati sunt intocmite dupa cataloage de incadrare pretur-1982- si nu se 
pot face incadrari „ad literam „ pentru toate materialele folosite in perioada actuala 
.Se fac asimilari atat la materiale cat si la manopera cu preturile actuale pentru fiecare 
constructor. 
 
2.Solicitare 
Va rugam sa ne transmiteti detaliile de executie  pentru usa metalica. 
  Raspuns:Usa metalica este simpla , nu sunt necesare detalii de executie,dar trebuie 
sa reziste la foc min 30 min. 
 
 
 
        Comisia  de evaluare: 
 



                  
  

                                 
 
                              CLARIFICARI  2 
 
 
Referitor   la solicitarile de clarificari cu privire la anuntul de publicitate nr 
73895/28.01.2017 pentru atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul: “Instalare 
centrala termica pe gaz(GPL) –sediul  Primariei Oras Strehaia „ va comunicam 
urmatoarele: 
    
 
1.Solicitare : 
Va rugam sa ne comunicati daca puterea termica de 65000 kcal/h a cazanului de incalzire  
este  puterea termica utila maxima la 80-60°-C sau puterea termica utila maxima la 50-30° 
C 
      Raspuns: 
   Cazanul pentru incalzire are puterea termica de 65000 kcal/h la diferenta de temperaturi 
utilizate  de system de 80/60° C 
 
2.Solicitare 
Lucrari constructii Avand in vedere ca sunt variante tehnologice sau asimilate ,va rugam 
sa ne transmiteti retetele pentru urmatoarele art 3)RPCK54D1(1) Pardoseli din beton 
simplu B150=13,5 mc,10)RPCR24A1 (1) Vopsitorie cu vopsea lavabila si amorsa =56 mp 
14)CK20B1  (2) Tavane suspendate rigips antifoc 3 randuri=40.5 mp ;15) CK20C1 
Structura metalica sustinere tavan rigips =45 kg ,16)RPCT33A1[5] Demontarea usilor =2.1 
mp 
   Raspuns:Retetele solicitate sunt conform indicator RPC si le trimitem anexat prezentei: 

 
 

      
        Comisia  de evaluare: 
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    FORMULARUL F1 

 
    

   

 
OBIECTIV 
. . . . . . . . . . 
(denumirea) 

Proiectant, 
. . . . . . . . . . 
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

    CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiectiv 

 
    

    

 Nr. cap./ 
subcap. deviz 

general 
Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoarea cheltuielilor 
pe obiect (exclusiv 

TVA) 

Din 
care: 
C+M 

 lei lei 

 1 2 3 4 

 1.2 
Amenajarea terenului 1.2.1 . . . .  
. . . . 

  

 1.3 

Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea terenului la starea iniţială 
1.3.1 . . . 
. . . . 

  

 1.4 

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor 
1.4.1 . . . 
. . . 

  

 2 
Realizarea utilităţilor necesare 
obiectivului 

  

 3.5 
Proiectare (numai în cazul în care 
obiectivul se realizează în sistemul 
"design & build") 

  

 4 

Investiţia de bază  
4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente 
acestora  
4.2 Montaj utilaje şi echipamente 
tehnologice 
. . . 

  

 5.1 
Organizare de şantier  
5.1.1. . . .  
5.1.2. . . . 

  

 6.2 Probe tehnologice şi teste   

 Total valoare (exclusiv TVA):   



 Taxa pe valoarea adăugată   

 Total valoare (inclusiv TVA):   

    
  

 

Proiectant, 
. . . . . . . . . . 

(numele şi semnătura persoanei autorizate)
L.S. 

    PRECIZARE: 
    Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. 
    Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri 
de achiziţie publică. 
 

    FORMULARUL F2 
 

    
   

 
OBIECTIV 
. . . . . . . . . . 
(denumirea) 

Proiectant, 
. . . . . . . . . . 
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

    CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări 

Obiectul . . . . . . . . . . 
 

    
   

 
Nr. cap./subcap. 

deviz general 
Cheltuieli pe categoria de lucrări 

Valoarea 
(exclusiv TVA) 

 lei 

 1 2 3 

 4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora  

 4.1.1 Terasamente  

 4.1.2 Rezistenţă  

 4.1.3 Arhitectură  

 4.1.4 Instalaţii  

 Total I  

 4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice  

 Total II  

  Procurare  

 4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj 

 



 4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport 

 

 4.5 Dotări  

 4.6 Active necorporale  

 Total III  

 6.2 Probe tehnologice şi teste  

 Total IV  

 Total valoare (exclusiv TVA):  

 Taxa pe valoarea adăugată  

 Total valoare  

    
  

 

Proiectant, 
. . . . . . . . . . 

(numele şi semnătura persoanei autorizate)
L.S. 

    PRECIZARE: 
    Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. 
    Coloana 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de 
achiziţie publică. 
 

    FORMULARUL F3 
 

    
 

 










