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Denumirea lucrării: ’’Reparaţii curente la blocul alimentar al CP Blaj”
1. Istoric Blocul alimentar al CP Blaj funcţionează la subsolul unei clădiri vechi, cu pardoseli
uzate, fără vestiar şi grup sanitar pentru personal. Nu există circuite separate pentru vesela
curată şi vesela murdară.
Nu există spaţii amenajate pentru păstrarea produselor de origine animală şi non-animală.
Scopul lucrării este să rezolve aceste deficienţe care au fost constatate de către DSVSA
Alba.
2. Materiale
Se vor utiliza materiale comune care se găsesc pe piaţă: ciment, var, faianţă albă, obiecte
sanitare, rigips, profile din tablă zincată, vopsea lavabilă, materiale pentru instalaţii, etc.
3. Lista de cantităţi
Stabilirea costurilor se va face după listele de cantităţi anexate.
4. Execuţia lucrărilor
Se vor executa lucrări care să satisfacă cerinţele inspectorilor DSV-SA, privind normele de
igienă, respectarea circuitelor şi realizarea unor spaţii de depozitare şi a unui vestiar dotat
cu grup sanitar. Faianţa se va monta fără rosturi pentru întreţinerea curăţeniei. Se va repara
pardoseala din sala de mese. Se va îndepărta mucegaiul din bucătărie şi se va reface
zugrăveala pe porţiunile afectate. Se vor schimba bateriile de la spălătoare cu unele cu
celulă fotoelectrică.
5. Garanţia de bună execuţie
Garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului fără TVA. Contractantul
are obligaţia să deschidă la Trezoreria Statului din zona administrativă Blaj, un cont de
disponibil distinct, la dispoziţia autorităţii contractante. Pe parcursul îndeplinirii
contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri de 10%
fără TVA, din situaţiile de lucrări.
Perioada de garanţie este de 2 ani.
Garanţia de bună execuţie se eliberează în proporţie de 70% după semnarea procesului
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor iar restul de 30% după semnarea procesului
verbal de recepţie finală.
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