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CAIETUL DE SARCINI 

               TAMPLĂRIE PVC CU GEAM TERMOPAN 
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I. Obiectul contractului de achiziţie publică 

 

 

Furnizare tâmplărie PVC cu geam termopan, în următoarele cantităţi: 

 

Nr. 

crt. 

Descrierea articolului 
Supraf. 

(mp)* 

Cantitate 

(buc) 

Suprafaţă 

totală       

(mp) 

1 Usa PVC  dubla de exterior plina  (1,36x2,26m) 3,07 2 6,14 

2 Fereastra PVC cu geam termopan 2 canate fixa (1,66x1,66m) 2,76 1 2,76 

3 

Fereastra PVC cu geam termopan 2 canate -desch. oscilo. 

(1,66x1,66m) 2,76 
1 2,76 

4 Fereastra PVC cu geam termopan fixa (1,53x1,20m) 1,84 1 1,84 

5 Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (1,53x1,20m) 1,84 1 1,84 

6 Usa PVC inter. plina  (0,96x1,98m) 1,9 1 1,90 

7 Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (1,45x1,45m) 2,1 1 2,10 

8 Usa PVC 2 canate ext. plina (1,43x2,20m) 3,15 1 3,15 

9 Usa PVC inter. plina  (0,70x1,95m) 1,37 3 4,11 

10 Usa PVC inter. plina (0,92x2,03m) 1,87 1 1,87 

11 Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (1,20x0,60m) 0,72 1 0,72 

12 

Fereastra PVC cu geam termopan 2 canate -desch. oscilo. 

(1,95x1,31m) 2,55 
5 12,75 

13 Fereastra PVC cu geam termopan fixa (1,46x1,55m)  2,25 1 2,25 

14 Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (1,46x1,55m) 2,25 2 4,50 

15 Usa PVC inter. plina (0,93x2,04m) 1,9 1 1,90 

16 Fereastra PVC cu geam termopan fixa (0,85x0,85m) 0,72 1 0,72 

17 Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (0,85x0,85m) 0,72 2 1,44 

18 Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (1,18x0,56m)  0,66 32 21,12 

19 Fereastra PVC cu geam termopan -desch. oscilo. (1,60x1,34m) 2,14 1 2,14 

20 Usa PVC inter. plina (0,90x2,05m) 1,85 1 1,85 

21 Usa PVC inter. plina culoare mahon (0,95x2,05m) 1,95 5 9,75 

22 Usa metalica maron (0,95x2,05m) 1,95 3 5,85 

23 Usa PVC inter. "model 13", culoare mahon (0,95x2,05m) 1,95 25 48,75 

24 Usa simpla interior plină, culoare mahon (2,1x0,85m) 1,78 15 26,78 

Total tâmplărie PVC 108 168,99 

25 Înlocuit sticlă geam termopan (1,495x0,630m) 0,94 4 3,77 

26 Înlocuit sticlă geam termopan (2,20x1,06m) 2,33 4 9,33 

 
*  Dimensiunile din “Tabel tâmplărie”, reprezintă dimensiunile golurilor. Dimensiunile specifice 

confecţionării şi montajului de tâmplărie , vor fi determinate de executant prin măsurători pe teren. 

 

 

II. Cerinţe minime obligatorii ale prestatorului de servicii 

 

1. Toate elementele de tâmplărie vor fi confecţionate din profil PVC cu minim 4 camere ; 

2. Armatura de minim 2mm la profilul colorat şi 1,5 mm la profilul alb; 

3. Culoare alb, mai puţin articolele 21-24 ce vor avea culoarea specificată în tabel ; 

4. Sticlă 24 mm geam float de 4 mm, distantier Al umplut cu silicagel 16 mm, low e 4 mm. 

5. Uşile vor fi prevazute cu minim 4 balamale şi prag . 

6. Usile exterioare vor fi prevazute cu amortizor. 

7. Ferestrele vor fi prevazute cu plase pentru insecte. 

8. Etanşarea la apă – clasa 7A, conform SREN 12.207 ; 
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9. Securitatea la incediu – clasa C (dificil inflamabile) ; 

10. Comportare la încărcare cu vânt – clasa C3 ; 

11. Permeabilitate la aer – clasa 3 ; 

12. Indice de izolare fonică la zgomot – minim 35 db ; 

13. Feroneria va avea următoarele caracteristici : 

- rezistenţă la deschideri (închideri) repetate a ferestrelor de minim 15000 cicluri, 

conform SREN 12.400 ; 

- silenţioasă, reglabilă, uşor manevrabilă, cu închidere în minim trei puncte ; 

- tratată galvanic sau cu protecţie provizorie prin zincare, pasivare, cromare, ceruire, 

etc., cu excepţia celor din oţel-inox, aluminiu sau fibră de sticlă. 

14. Garanţia minimă oferită produselor 2 ani. 

 

III. Condiţii livrare şi montaj 

 

1. Produsele vor fi însoţite de certificate de calitate, certificate de garanţie, declaraţii de 

conformitate, agremente tehnice şi marcaj CE. 

2. Preţul ofertat va include măsurători, material, manoperă, transport, montaj şi reparaţii glafuri 

deteriorate în urma lucrărilor executate. Reparaţiile se vor face pe toată suprafaţa 

deteriorată, inclusiv gletuit şi văruit. 

3. Furnizorul va executa înlăturarea tâmplăriei existente fără costuri suplimentare. 

 

IV. Criterii de evaluare a ofertelor 

 

Criterii de  de selectie: 

- preţul ofertat = 65 %; 

- termenul de execuţie = 10%; 

- garanţia lucrărilor executate = 25%. 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                   

   

                  

 

            

            

             

                             

                                                           

                 


