CONSILIUL JUDETEAN SUCEA V A
DIRECTIA GENERAL.\. DE ASISTENTA SOCIALA ~I
PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEA VA
Bdul. George Enescu, nr.16, cod 720231, Suceava, ROMANIA
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: achizitii@dpcsv.ro

-------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviciul achizitii pub lice si contractare servicii sociale
Nr ...

/l.t ..t::t.f?...... din .?-:?::.I,q,,, WlD
INVITA TIE ACHIZITIE

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Suceava, in
calitate de autoritate contractanta intentioneaza sa achizitioneze Servicii de verificare a
hidrantilor interiori ~i exteriori din dotarea centrelor rezidentiale din subordinea DGASPC
Suceava ~i aparatului propriu.
Cod CPV: 50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de
stingere a incendiilor (Rev.2)
In acest sens, va invitam sa aveti amabilitatea de a ne transmite oferta dvs., care trebuie sa
contina eel putin urmatoarele elemente:
1. Serisoare de inaintare din care sa rezulte procedura pentru care se transmite oferta (formular
anexat)
2. Datele de contact ale operatorului economic (adresa, numar de inregistrare la Registrul
Comertului, CUI, cont trezorerie, nr. telefonlfax, adresa e-mail valida), precum si datele de contact
ale persoanei desemnate sa se ocupe de derularea contractului (formular anexat)
3. Propunerea financiara va cuprinde pretul unitar al servieiilor, cat ~ipretul total (lei, fara TV A)
4. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile
5. Perioada de furnizare: maxim 15 de zile de la semnarea contractului
6. Garantie pentru serviciile prestate: 12 luni
7. Propunerea tehnica va cuprinde descrierea detaliata a cerintelor solicitate de eatre autoritatea
eontraetanta in eadrul caietului de sarcini.
8. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publiee.
Valoarea estimata a aehizitiei publiee de Servicii de verificare a hidrantilor

interiori ~i

exteriori din dotarea centrelor rezidentiale din subordinea DGASPC Suceava si aparatului
propriu este de 8,403.00 lei rara TV A.
Criteriul de atribuire este pretul eel mai scazut.
Evaluarea ofertelor se va realiza de eatre 0 comisie de evaluare, numita prin act
administrativ de catre conducatorul institutiei, Comisia de evaluare va verifiea corespondenta
ofertei tehnice cu eerintele solicitate in cadrul eaietului de sarcini si in urma evaluarii ofertelor
financiare va intocmi c1asamentul pe baza caruia se va stabili oferta castigatoare.

Ofertele care nu prezinta

0

descriere detaliata a caietului de sarcini sau nu descrie modul de

prestare a cerintelor caietului de sarcini vor fi dec1arate neconforme.
Valorile care se vor compara in scopul intocmirii c1asamentului sunt valori ofertate in
lei, fara TV A, aferente serviciilor solicitate.
Ofertele depuse de catre operatorii economici trebuie sa fie datate, semnate si parafate.
Este obligatoriu ca operatorul economic desemnat castigator sa fie inscris in Sistemul
Electronic de Achizitii Publice (SICAP/SEAP - www.e-licitatie.ro) serviciile ofertate sa se
regaseasca In catalogul electronic. Serviciile care fac obiectul achizitiei se vor achizitiona din
catalogul electronic postat In SICAP/SEAP, de la operatorul economic desemnat castigator.
Comunicarea dintre operatorii economici care depun oferte si autoritatea contractanta
se va realiza prin e-mail, astfel fiecare operator economic va indica in cadrul formularului
privind Datele de contact ale operatorului economic, adresa de e-mail valida.
Daca operatorul economic nu isi publica oferta in catalogul electronic postat In
SICAP/SEAP,
oferta sa va fi respinsa si se va declara castigator ofertantul aflat pe locul
urmator, cu conditia de a avea oferta publicata In catalogul electronic.
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Data limita pentru transmiterea ofertelor va fi data de .'ii
:
, ora t; ••••: ••,
la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Suceava, municip.
Suceava, str. Bdul George Enescu, nr. 16, parter, cam. I.
Cu stima,
Serviciul achizitii pub lice si
contractare servicii sociale,
Sef serviciu, Vasile Cristinel PL~
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Formularul
OFERTANTUL
(denumirealnumele)

inregistrat

la sediul autoritatii contractante nr

.1

.

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre,

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava,
Bdul. George Enescu, nr. 18, Suceava

Ca urmare a anuntului publicitar aparut in SICAP (SEAP) nr
, privind atribuirea
contractului de Servicii de verificare a hidrantilor interiori si exteriori din dotarea centrelor rezidentiale
din subordinea DGASPC Suceava ~i aparatului propriu noi,
(denumirealnumele ofertantului)
.
va transmitem alaturat coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand urmatoarele:

Avern speranta ca oferta no astra este corespunzatoare si va satisface cerintele,

Data completarii

(operator economic - denumirealnumele)

..

Formular

Date de identificare a ofertantului

Persoana de contact:
Adresa firmei:
Cod unie de inregistrare:
Numar de inregistrare de la RegistruI Comertului:
Numar de telefon:
Numar de fax:
Cont de trezorerie:
Mobil:
Administrator:
Persoana desemnata
Adresa de mail:

pentru semnarea contractului:

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
DGASPC SUCEA V A
Nr.
din
.
Contract de servicii
Incheiat la data

--------

In temeiul Legii n r. 98/2016 ~i HG nr. 395/2016, s-a incheiat prezentul contract de servicii, intre:
Autoritatea contractanta: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectiea
Copilului a [udetului
Suceava, cu sediul in Suceava, Bdul. George Enescu, nr.Jo.judetul Suceava, tel. 0230/523337, fax. 0230/520172, email: achizitii@dpcsv.ro. cod fiscal 9876765, cont trezorerie R033TREZ59124600220XXXXX
deschis la Trezoreria
municip. Suceava, reprezentata prin doarnna
Georgeta - Nadia Cretuleac, Director executiv si domnul Mihai Dragos Brateanu, Director executiv adjunct, in calitate de achizitor, pe de 0 parte
si
..................... (denumirea
operatorului
economic)
adresa!sediul
.
telefonlfax
, e-mail:
numar de inrnatriculare ORC
cod fiscal/CUI
................................... cont (trezorerie, banca)
reprezentata prin
(denumirea
conducatorului)
, functia
in calitate de prestator,
pe de alta parte.
2. Definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza
integral a si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;

contractului,

pentru indeplinirea

e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa!anexele la
prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a Ie furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
j) forta majora - reprezinta 0 imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila
si
inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei patti, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, si care
face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai
sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiiIor uneia din
parti;
g) zi - zi calendaristica;

an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul # pretul contractului
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de verificare a hidrantilor
interiori ~i exteriori din dotarea
centrelor rezidentiale din subordinea DGASPC Suceava ~i aparatului propriu, in perioada!perioadele convenite
si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de Servicii de
verificare a hidrantilor interiori ~i exteriori din dotarea centrelor rezidentiale din subordinea DGASPC Suceava si
aparatului propriu.
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil prestatorului de
catre achizitor conform graficului de plati, este de

lei, la care se adauga

5. Durata contractului
Durata prezentului contract este de 15 zile, adica de la data de
6. Executarea contractului
Executarea contractului incepe la data de
7.Documentele
contractu lui
Documentele contractului sunt:

lei TVA.

pana la data de

(se precizeaza data la care incepe contractul)

.
.

1. propunerea tehnica (dupa caz, cea imbunatiuitii

la reluarea competitiei)

2. propunerea fmanciara
3. caietul de sarcini
(se enumera si alte documentele pecare partite le inteleg ca fiind ale contractului)

8. Obligatiile prineipale ale prestatorului
8.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioadalperioadele convenite si
in conforrnitate cu obligatiile asumate.
8.2 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile 1a standarde1e silsau perforrnantele prezentate in propunerea tehnica,
anexa la contract.
8.3 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conforrnitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea
tehnica,
8.4 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume,
marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentrulsau in legatura cu
produsele achizitionate, si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 0 astfel de incalcare
rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9. Obligatiile principale

ale achizitorului

9.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.
9.2 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in terrnenul convenit.
9.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretu1 catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre
acesta.
(se precizeaza termenul de plata de la emitereafaeturii

si, dupii caz, graficul

de plata)

9.4 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite,
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua
prestarea serviciilor in c el mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)

10. Sanetiuni pentru neindeplinirea

eulpabilii a obligatiilor

10.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota
procentuala de 0,1% din pretul contractu lui.
10.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in terrnen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,1% din plata
neefectuata.
10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da
dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de dreptlde a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata
de daune-interese.
10.4 - Achizitorul l~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urrna da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

Clauze specifice
Il.Garantia de buna exeeutie a contractului - nu este cazul
12. Alte responsabllitatt ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul
si promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat si in conforrnitate cu propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile,
echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de/si pentru contract, in masura in
care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce i n mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conforrnitate cu graficul
de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
(se precizeaza anexa ce confine graficul de prestare)

si metodelor

de prestare

13. Alte responsabilitati ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati silsau inforrnatii pe care acesta le-a

cerut in propunerea tehnica si pe care Ie considera necesare indepIinirii contractului.

14. Reeeptie si veriflcdri
14.1 - Achizitorul are dreptul de a veri fica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea

lor cu

prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
14.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligatia de a
notifica, in scris, prestatoru1ui identitatea reprezentantilor sai imputemiciti pentru acest scop. (se precizeaza anexa
care coniine modul de verificare si receptie a serviciilor)

15. Incepere.finalizare, intirzieri; sistare
15.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor In timpul eel mai scurt posibil de la prim ire a
ordinului de incepere a contractului.
(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri silsau suporta costuri suplimentare,
exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:

datorate in

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
b) totalul cheltuielilor

aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

15.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata
intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie frnaIizate in termenul convenit de parti, termen care se
calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului,

sau

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator,
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora,
atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor sernna un act aditional,
15.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a
notifica acest lucru, in timp util, achizitoruL Modificarea datei/perioadelor
de prestare asumate in graficul de prestare
se face cu acordul partilor, prin act aditionaL
15.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractu lui da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

16. Ajustarea pretului eontraetului
16.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului

sunt tarifele declarate in propunerea

financiara, anexa la contract.
16.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza.

17. Subcontractanti
17.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu
subcontractantii desernnati, in aceleasi conditii in care el a sernnat contractul cu achizitorul.
17.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului
toate contractele incheiate
cu
subcontractantii desernnati,
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia
constituie in anexe la contract.
17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste

se

contractuL
(2) Subcontractantul
contract.

este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor
din contract.

daca acestia nu isi indeplinesc partea

17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea
Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractu lui si va fi notificata achizitorului.

lor

sa din contract.

18. Forta majora
18.1 - Forta majora este constatata de

0

autoritate competenta.

18.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indepIinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza,
18.3 - IndepIinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

majore, dar fara

a prejudicia

18.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
18.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia
;n

.,..."Vl1Y1111Y1

"

7;1" el" h incetare.

18.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.
19. Solution area litigiilor
19.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
19.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj, fie de catre
instantelejudecatoresti competente din Romania.
(seprecizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)
20. Limba care guverneaza eontraetul

Limba care guvemeaza contractul este limba romana.
21. Comuniciiri

21.1 - (I) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
21.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
22. Legea aplieabilii eontraetului

22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi
prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.
(se preeizeaza data semndrii de catre parti)

Achizitor,
DGASPC Suceava
Director executiv,
Georgeta Nadia Cretuleac
Director executivadjunct,
Mihai Dragos Brateanu
Serviciuljuridic si contencios ,
Iuliana Precob
Serviciul achizitii publice ~icontractare servicii sociale,
Vasile Cristinel Placinta
Viza CFP,

Prestator,

Formular

OPERA TORUL ECONOMIC
...........

(denumirealnumele) ...•...••.•...

FORMULAR DE OFERTA
Catre,
..••.••••.••.••.•••.

1. Examinand

'" (denumirea autoritiuii contractante si adresa completd} .••....•...••...•....

documentatia de atribuire, subsemnatii,

--------------(denumirealnumele

ofortantului)--------------------------,

reprezentanti ai ofertantului
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile

si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam
(denumirea
pentru suma de
(suma in litere si cifre).•....••..•...
lei rara TVA.
platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga TV A in valoare de
(suma in litere si cijre)
.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare,
sa prestam
serviciile in perioada angajata prin oferta.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru 0 durata
(durata in litere si cifre)
zile,
respectiv parra la data de
(ziuallunalanul)...••..••..• , si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului/acordului-cadru de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
o depunem oferta altemativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
mareat in mod clar "altemativa";
o nu depunem oferta alternativa.
serviciilor)

(se bijeaza optiunea corespunzatoare)

6. Intelegem ea nu sunteti obligati sa aeeeptati oferta eu eel mai seazut pret sau once alta oferta
pe care 0 puteti primi.
Data,

.1

...................................
numele

.1

.

in calitate de

, legal autorizat sa semnez oferta pentru si m

(denumirealnumele operatoru/ui economic)•....•••.......•.••....•.•....................

Anexa

1

DGASPC Suceava
Suceava, Bdul. George Enescu, nr. 16,

2

CP Speranta Suceava
Suceava, Oituz, 15,

3
4
5
6

CRNM Blijdorp Suceava
Suceava, Ion Irimescu, 9,
Servo multifunct.
Faltice

pt. Copilul aflat in dificultate

Falticenl

AI. Caminul

CP Sf. Gheorghe Dolhasca
Dolhasca
Servo multifunct.

pt. Copilul aflat in dificultate Gura Humorului
iul adrnlnlstrativ

7
8

Centrul

multifunct.

destinat victimelor

violentei

in familie

9

10
11

12
13

14
15

CTF Vlsatoril Fundu Moldovei
Fundu Moldovei
CRRN Mitocu Dragomirnei
Mitocu 0

irnei

CRRN Zvoristea
Zvo
CRRN Costina
Costina Todiresti
CRRN 0 Noua Sansa Todiresti
Costina, Tod

i

CRRN Sasca Mica
Sasca Mica, Cornu Luncii

Data completarii

.

(operator

economic - denumirea/numele)

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
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Servicii de verificare a hidrantilor interiori si exteriori din dotarea centrelor rezidentiale din subordinea
DGASPC Suceava si aparatului propriu,
cod CPV: 50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echiparnentului de stingere a incendiilor
1. Introducere:
Prezentul Caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constrtuie
ansarnblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si cea
financiara.
Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu indicatii privind regulile de baza care trebuie
respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile
autoritatii contractante.
In cazul in care oferta nu respecta elementele caietului de sarcini aceasta va fi respinsa ca
neconforma, dar nurnai in masura in care propunerea tehnica nu presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerintelor minimale din caietul de sarcini
Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.
2. N ecesitate si oportunitate:
Securitatea la incendiu are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin echiparea si dotarea
constructiilor, instalatiilor si arnenajarilor cu mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor in
conformitate cu prevederile reglementarilor specifice.
Cerinta esentiala "securitate la incendiu" trebuie asigurata prin mas uri si reguli specifice
privind exploatarea constructiilor, echipamentelor, mijloacelor tehnice si instalatiilor de stingre a
incendiilor.
Conform legislatiei in vigoare, Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si
Ordinul M.A.I nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor,
instalatiile, echiparnentele si mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor fac parte din
masurile de aparare impotriva incendiilor, active, cu ro1 important in asigurarea cerintei "securitate 1a
incendiu" a constructiilor si insta1atiilor tehnologice, precurn si pentru securitatea utilizatorilor.
Organizarea interventiei de stingere a incendiilor, 1a locul de munca, imp1ica asigurarea
sistemelor, echipamentelor, a stingatoarelor si altor dotari de stins incendii, a mijloacelor de salvare si
de protectie a personalului.
3. Conditii generale:
In elaborarea propunerii tehnice ofertantul va trebui sa asigure respectarea tuturor prevederilor
legale, in vigoare, aplicabi1e domeniului pentru care se intocmeste propunerea.
4. Obiectul contractului:
Obiectul contractu1ui 11 constituie achizitia de servicii de verificare la hidrantii interiori si
exteriori din dotarea centrelor rezidentiale din subordinea DGASPC Suceava si aparatul propriu de
catre 0 firma specializata.

Serviciul va fi prestat in loeatiile apartinand DGASPC Sueeava,

prevazute eu instalatii de

stingere a incendiilor, locatii prezentate in anexa nr. lla caietul de sarcini.
Prin acest serviciu se intelege exeeutarea operatiilor conform prevederilor reglementarilor
tehnice, normelor specifice de aparare impotriva incendiilor pre cum si instructiunilor tehnice elaborate
de proiectantii si/sau de producatorii instalatiilor.
Verificari:
- verificarea robinetilor hidrantilor si racordurilor furtun (daca sunt defecte),
- verificarea gamiturilor (gradul de etanseitate a gamiturilor daea sunt deteriorate, defecte sau lipsesc),
- verificarea robinetilor (daca exista scurgeri),
- verifiearea furtunului de refulare (furtunul nu este eorodat, nu sunt seurgeri, deformari, distrugeri,
erapaturi, pe intreaga lungime, furtunul este panglicat si se deruleaza usor, debitul de apa este eontinuu
si sufieient),
- verificare teava de refulare,
;_verificare cutie hidrant interior,
,;.verificarea starii tehniee a eutiei de protectie pentru hidrantii exteriori,
- verificarea existentei indicatoarelor de marc are a hidrantilor,
- existenta accesoriilor prevazute de normative,
- verifiearea finala a functionalitatii instalatiei prin efectuarea probelor de functionare si etanseitate,
prin umplerea instalatiei cu apa, asigurarea presiunii minime necesare functionarii, verifiearea lungimii
jetului de apa la eel mai indepartat hidrant fata de statia de pompe (din punet de vedere al presiunii
agentului de stingere, al raspunsului dorit in eventualitatea producerii unui incendiu).
5. Cerinte obligatorii:
Pentru derularea in bune conditii a serviciilor contractate sunt necesare urmatoarele eerinte
minime de calificare a ofertantilor, astfel ea ofertantul va prezenta:
a) Certificat de inregistrare ORC - din care sa reiasa ca ofertantul desfasoara activitate
similara/echivalenta cu aetivitatea obieetul acizitiei/contractului, valabila la data limita de depunere a
ofertelor.
b) "Autorizatia" pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de
limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia eelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera
emisa de Centrul National pentru Securitate la lncendiu si Protectie Civila, conform OMAl nr. 87/2010
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii
impotriva incendiilor, valabila la depunerea ofertei cat si pe toata perioada derularii contractului;
c) Personalul/organismul tehnic de specialitate:
- Autoritatea

contractanta

solieita

ca cerinta

minima

obligativitatea

asigurarii

personalului

de

specialitate, prevazut de OMAl nr. 87/2007, art. 5, lit. c), care este considerat strict necesar pentru
indeplinirea contractului: tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor cu
certificat de competenta profesionala.
- Autoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea ca personalul de specialitate sa fie
certificat, iar ofertantul sa prezinte certificatele de competenta profesionala conform OMAl nr. 87/2007,
art. 5, lit. d) corespunzatoare pentru fiecare persoana autorizata.
d) Lista cu mijloacele tehnice din dotare, intocmita conform anexei nr. 4 punctul 2 din 0 MAl nr.
87/2007, pe care operatorul economic Ie pune la dispozitie/le foloseste pentru executarea contractului,
ce vor fi prezentate la incheierea contractului.
Cerinta minima este ca operatorul economic sa prezinte Lista cu utilajele, instalatiile ~i
echipamentele tenice minime de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare
a contractului (din dotare/inchiriate/sau echivalent):
- Compresor;
- Pompa hidraulica - minimum 100 bari;

- Manometru de control - etalonat (0-100 bari);
- Aparat de cantarit - minim 100 kg, cu precizie 500 g sau mai ridicata - verificat metrologic/etalonat;
- Aparat/Generator/Transformator

(convertizor) pentru sudare;

- Masina de gaurit portabila;
- Truse de scule tip lacatuserie, electrician;
- Polizor;
-Dispozitiv de taiat metale cu disc abraziv;
- Truse de chei fixe, inelare.
e) Ofertantii vor prezenta 0 declaratie pe proprie raspundere prin care se angajeaza ca vor folosi
numai echipamente si mijloace tehnice antiex, avand in vedere specificul activitatii DGASPC Suceava;
f) Ofertantul va prezenta .Lista serviciilor similare executate in ultimii 3 ani" care va contine: valori,
perioade si locul prestarii serviciilor (minim 3 recomandari din partea beneficiarilor;
g) De asemenea pentru derularea in bune conditii a serviciilor contractate, ofertantul , in mod
obligatoriu, se va regasi in "lista cu persoanele autorizate in conformitate cu OMAI nr. 97/2010
pentru efectuarea, lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere
a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera", afisata pe siteul LG.S.U.
6. Obligatiile prestatorului:
- dupa efectuarea lucrarilor de verificare, prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului buletinul de
verificare al instalatiei.
- verificarea se va finaliza cu un proces verbal pe fiecare subunitate in parte, datat, semnat $i stampilat
cu constatarile respective.
- prestatorul va intocmi si completa registrele de control pentru fiecare instalatie in conformitate cu
OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Norme1or generale
Normativului P1l8-2/2012, Normativ privind securitatea la
Instalatii de stins incendii.
- in cazul in care cu ocazia reviziei se constata necesitatea
sau completarea celor care lipsesc, prestatorul va informa
constatate si masurile de remediere ce se impun.
- deplasarea la centre se va face pe cheltuiala prestatorului

de aparare impotriva incendiilor si ale
incendiu a constructiilor, Partea a ll-a inlocuirii unor componente/subansamble
in scris beneficiarul despre deficientele

7. Receptia lucrarilor:
Pe fiecare centru rezidential $i apartul propriu, in parte, se vor intocmi urmatoarele documente:
- proces verbal de receptie a serviciului prestat;
registru de control pentru instalatiile

de

detectare,

semnalizare,

alarmare,

alertare,

limitare si stingere a incendiilor;
- certificat de calitate si garantie pe serviciul prestat minim 12 luni;
- procese verbale de verificare prin care se va aduce la cunostinta beneficiarului starea fizica a
instalatiilor verificate si dupa caz necesitatea scoaterii din functiune (uz), necesitatea repararii sau
inlocuirii unor instalatii sau elemente componente ale acestora cu grad avansat de uzura, ce nu mal
prezinta siguranta in exploatare;
. procesele verbale vor fi semnate de catre reprezentantii prestatorului si beneficiarului.
8. Durata contractului:
Se va incheia contract de prestari servicii cu valabilitate de 30 zile, cu incepere de la data
sernnarii contratului de ambele parti,
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Sef birou, Nicoleta BOTEZATU

Anexa 1 la caietul de sarcini nr
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