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Extindere, consolidare si remodelare functionala – sediul Universitatii Nationale de Arte Bucuresti
FAZA: Proiect Tehnic si Detalii de Executie, etapa A - lucrari de consolidare, reabilitare si dotare tehnologica cladiri
existente: corpurile C2, C3 si spatiile tehnice aferente, retele, utilaje si echipamente.

Solicitările 1 și 2
Retransmitem formularele F4 si F5 pentru toată lucrarea.
Solicitare 3
Se ofertează conform rețetei din listele transmise.
Solicitare 4
Se ofertează materialul lavoar din bronz, conform documentației.
Solicitare 5
Retransmitem articolele revizuite.
Solicitare 6
Radiator otel tubular cf. formular F5, fisa tehnica nr. 1.
Să se păstreze cantitățile din liste.
Solicitare 7
Retransmitem articolele revizuite.
Solicitare 8
Se vor oferta 33 ml de montaj tub izolant în loc de 48 ml.
Solicitare 9
Vezi răspunsul la solicitările 5 și 7.
Solicitare 10
Ordinul 155 din 2006 este abrogat cu Ordinul 80 din 2009.
Ghidul din P1/1-2002 la care se face referire statuează:
2.2.3. Ca reper, indicatoarele de norme de deviz seria 1981 şi indicatoarele de norme de deviz seria 1981
revizuite şi completate după 1998, pot fi folosite în mod orientativ atât de proiectant cât şi
de ofertant în descrierea lucrărilor, a condiţiilor de măsurare a lucrărilor, a evaluării resurselor necesare şi a
consumurilor specifice de materiale, manoperă şi utilaje.
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2.2.4. În cazul în care la elaborarea listelor de cantităţi pe articole de lucrări se utilizează indicatoarele de
norme de deviz, aceasta se face ţinându-se seama de domeniul de aplicare a indica-torului, de condiţiile generale şi
specifice, din instrucţiunile de folosire a indicatorului precum şi de generalităţile aferente capitolului în care se
încadrează articolele.
Prin urmare, ofertarea se va face respectând rețetele transmise în documentația de atribuire.
Intocmit,
arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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