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Raspuns solicitare clarificari 

 

 

 

Referitor la procedura de achizitie directa pentru lucrari de “RK instalatie interioara de 

incalzire la Fac. de Agricultura”, din data de 09.05.2016, urmare a solicitarii de clarificare 

comunicam urmatoarele: 

Intrebare:  

1. In memoriul aferent instalatii de incalzire sunt prevazute izolatii la coloanele de incalzire, 

suporti (console) si robineti. “Suporţi şi izolaţii. Conductele de apă pentru încălzire sunt montate 

pe suporţi metalici (profil I sau U 30mm) şi sunt izolate dupa probare cu cochilii de buret 

termoizolante, special, cu grosime de min. 13 mm pentru ţevile de apă calda. S-a acordat o 

atenţie deosebită la izolarea termică a suporţilor pentru ţevi, a robineţilor, inclusiv a manetelor 

acestora.”  

Articolele de deviz nu cuprind sau nu au in componenta izolatii. Nu sunt cuprinse articole de 

izolatii de nici o natura in devizul general F3. 

Raspuns: 

  S-a ales soluţia de a nu se izola distribuţia care se va realiza la nivelul demisolului, 

aceasta realizându-se aparent pe toată distanţa. Primeaza Devizul. 

Intrebare: 

2. In memoriul aferent instalatii de incalzire sunt prevazuti robineti cu cap termostatat. - 

“corpurile de incalzire vor fi prevazute cu robineti de colt cu dublu reglaj cu cap termostatic pe 

conducta de tur si cu robineti detentor pe conducta de retur, cu exceptia grupurilor sanitare si 

holurilor, unde vor fi robineti cu dublu reglaj simpli. Aerisirea instalatiei se va realiza si prin 

aerisitoarele manuale montate pe fiecare radiator si a aerisitoarelor de coloana montate la 

punctele inalte ale instalatiei.”  

Articolele de deviz nu cuprind robineti cu cap termostatat. Si in cazul in care acestia 

trebuiesc montati ar trebui o defalcare a numarului de bucati.  

Raspuns: Caloriferele vor fi montate cu robineţi tur/retur coltar, nu s-au prevăzut robineţi 

termostataţi, primeaza Devizul. 

Intrebare: 

3. In memoriul aferent instalatii de incalzire sunt prevazute protectii la trecerile prin pereti 

si protectii anti foc la treceri. “Se vor prevedea ţevi de protecţie la trecerea prin elementele de 

construcţie - planşee şi pereţi. La trecerea prin pereţii care separă compartimente de foc diferite 

s-au refacut rezistenţele acestora prin folosirea de materiale adecvate.”  



Articolele de deviz nu cuprind protectii la trecerea conductelor prin plansee si pereti, de 

asemenea nu se regasesc articole cu material sau operatiuni aferente protectie anti foc. Din 

memoriul tehnic lipseste un detaliu cu privire la aceste treceri. 

Raspuns: 

Aveţi defalcate articolele şi cantităţile aferente: 

 a. IC39A1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin 

plansee d=1 toli - 3buc  

b. IC39B1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee 

d=11/4 toli - 13buc 

 c. IC40A1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri 

d=1 toli - 106buc  

d. IC40B1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri 

d=11/4 toli - 12buc  

e. IC40C1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri 

d=11/2 toli - 10buc  

f. IC40D1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri 

d=2 toli - 6buc  

g. IC40A1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri 

d=21/2 toli - 3buc 
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