
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERAL.4. DE ASISTENTA SOCIALA

~I PROTECTIA COPILULUI SVCEA VA

I

Bdul. George Enescu, nr. 16, Suceava,
Cod Postal 720231 e-mail: achizitii@dpcsv.ro

D.G.mt.I.P.C.
lijCE~Vi'\

Telefon: 0230-520172
Fax: 0230-523337

Serviciul achizitii publice si contractare servicii sociale

Nr. .../I.H8..k din I.f:.!P..:.?f?4:-:t:. .

INVITATIE ACHIZITIE

Directia Generals de Asistenta Socials si Protectia Copilului a judetului Sueeava, in
calitate de autoritate contractanta intentioneaza sa achizitioneze Servicii de verificare si incarcare
stingatoare apartinand DGASPC Suceava si centrelor rezidentiale din subordine.

Cod CPV: 50413200-5 - Servicii de reparare ~i 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. Scrisoare de inaintare din care sa rezulte proeedura pentru care se trans mite oferta (formular
anexat)

2. Datele de contact ale operatorului economic (adresa, numar de inregistrare la Registrul
Comertului, CUI, cont trezorerie, nr. telefonffax, adresa e-mail valida), precum si datele de contact
ale persoanei desemnate sa se ocupe de derularea eontractului (formular anexat)
3. Propunerea financiara va euprinde pretul unitar al serviciilor, cat si pretul total (lei, rara TVA)

4. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile

5. Perioada de furnizare: maxim 30 de zile de la semnarea contractului

6. Garantie pentru serviciile prestate: 12 luni

7. Propunerea tehnica va cuprinde descrierea detaliata a cerintelor solicitate de catre autoritatea
contractanta In cadrul caietului de sarcini.
8. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59,60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publiee.

Valoarea estimata a achizitiei publice de Servicii de verificare ~i incarcare stingatoare
este de 10,084.00 lei rara TVA.

Criteriul de atribuire este pretul eel mai scazut.

Evaluarea ofertelor se va realiza de catre 0 eomisie de evaluare, numita prin act
administrativ de catre conducatorul institutiei. Comisia de evaluare va verifica corespondenta
ofertei tehnice eu cerintele solieitate in cadrul caietului de sarcini si in urma evaluarii ofertelor
financiare va intocmi clasamentul 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 decl arate neconforme.

Valorile care se vor eompara in scopul intocmirii clasamentului sunt valori ofertate in
lei, fara TVA, aferente serviciilor solicitate.

mailto:achizitii@dpcsv.ro


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 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.

Echipamentele de stingere a incendiilor sunt situate la sediul centrelor rezidentiale,
ridicarea/predarea acestora, sau prestarea serviciilor se va realiza (de) la sediul centrelor
rezidentiale.

so I ("I 20];'1/1 /4 ~Data limita pentru transmiterea ofertelor va fi data de LdY...v•• ,,/k'.: ":7f./, ora .., f ,

la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava, municip.
Suceava, str. Bdul George Enescu, nr. 16, parter, cam. I.

Cu stima,

Director executiv, Serviciul achizitii ~yblil si
contractare servic.",tS.oo~ale,

,~

Sef serviciu, Vasile criknelPLACINTA
Georgeta Nadia CRET~



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 SICAPI SEAP nr , privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de Servicii de verificare si incarcare stingatoare apartinand
DGASPC Suceava (centre rezidentiale si sediul administrativ) noi, (denumirealnumele ofertantului)

............. ...... va transmitem alaturat coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand
urmatoarele:

Avern speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele,

Data completarii .

(operator economic - denumirealnumele)



Formular

Date de identificare a ofertantului

Persoana de contact:

Adresa firmei:

Cod unic de inregistrare:

Numar de inregistrare de la RegistruI Comertului:

Numar de telefon:

Numar de fax:

Cont de trezorerie:

Mobil:

Administrator:

Persoana desemnata pentru semnarea contractului:

Adresa de mail:



CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A
DGASPC SUCEA VA
Nr. din .

Contract de servicii

Incheiat la data _

In temeiul Legii nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016, s-a incheiat prezentul contract de servicii, intre:

Autoritatea contractanta: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectiea Copilului a judetului Suceava, cu sediul in Suceava,
Bdul. George Enescu, nr. 16, judetul Suceava, tel. 02301523337, fax. 02301520172, e-mail: achizitii@dpcsv.ro, cod fiscal 9876765, cont trezorerie
deschis la Trezoreria municip. Suceava, reprezentata prin doamna Georgeta-Nadia Cretuleac, Director executiv si domnul Mihai-Dragos
Brateanu, Director executiv adjunct, in calitate de achizitor, pe de 0 parte

~i
.....................(denumirea operalorului economic}....................................................... adresalsediul telefon/fax , e-mail:

....................... numar de inrnatriculare ORC cod fiscal/CUI cont (trezorerie, banca)

.......................................... reprezentata prin (denumirea conduciitorului) , 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 contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a
tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;
e} produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexalanexele la prezentul contract si pe care
prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
j) forta majora - reprezinta 0 imprejurare de origine extern a, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara
controlului oricarei parti, 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 obligatiilor uneia din parti;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. lnterpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice-versa, acolo un de
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 ~ipretul contractu lui
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile (denumirea serviciilor) , in perioadalperioadele 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 (denumirea)

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 lei TV A.
5. Durata contractului
Durata prezentului contract este de luni, adica de la data de pana la data de .
6. Executarea contractului
Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de (se precizeaza data la care incepe
contractul) .
7.Documentele contraciului
Documentele contractu lui sunt:
I. propunerea tehnica (dupa caz, cea imbundtatita la reluarea competitiei}
2. propunerea financiara
3. caietul de sarcini
(se enumerii si alte documentele pe care partite Ie inteleg cafiind ale contractului)
8. Obllgatiile principale aleprestatorului
8.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioadalperioadele convenite si in conformitate cu obligatiile
asumate.
8.2 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.
8.3 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea tehnica,
8.4 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni injustitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru/sau 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 termenul convenit.

9.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor
efectua prin respectarea prevederilor legale.
Ico »rerizeaza termenul deplata de la emitereafacturii si, dupa caz, grajicul deplata)
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9.4 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in term en 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. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilii 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 din pretul contractului.
(se precizeaza cota procentuala pentrujiecare zi/saptamana de intdrziere, pana.la indeplinirea efectiva a obligatiilor)
10.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a
plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota procentuala din plata neefectuata.
(se precizeaza aceiasi cota procentuala, prevazuta pentru clauza fO.1, pentru jiecare zi/saptamdna de intdrziere, pdnd la indeplinirea efectiva a
obligatiilor).
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 dreptJde a cere rezilierea eontraetului si de a pretinde plata de daune-interese,
10.4 - Aehizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notifieare serisa adresata prestatorului, fara nici 0 cornpensatie,
daca aeesta din urma da faliment, cu conditia ca aeeasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptulla 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 speciflce
11. Garantia de buna executie a contractului - nu este cazul
12. Alte responsabilitiui ale prestatorului
12.1 - (I) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului

asumat si In eonformitate 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 conformitate eu graficul
de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toata durata contractului.
(se precizeazd anexa ce coniine grajicui de prestare)
13. Aite responsabilitati ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati silsau informatii pe care acesta le-a cerut In propunerea tehnica si pe
care le considera necesare indeplinirii contractului.
14. Receptie si veriflcdri
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stab iii 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,

prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
(se precizeaza anexa care coniine modul de verificare st receptie a serviciiior)
15. I ncepere, finalizare, imtrzieri, sistare
15.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a
contractului.

(se precizeaza data maxima de emitere a ordinuiui de i ncepere a contractulut)

(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractu lui.
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 finalizate in termenul convenit de parti, termen care se ealculeaza 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 semna un act aditional,
15.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, aeesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp
util, achizitoru!. Modificarea dateifperioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditiona!.
15.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului

da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.
16. Ajustarea pretului contractului
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. Subcontraaanti
17.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

17.2 • (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati,
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractu!.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.
17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului

nu va schimba pretul contractului ~i va fi notificata achizitorului.
18. Forta majora
18.1 - Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
18.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentu! contract, pe toata perioada in care aceasta



18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor
pana la aparitia acesteia.
18.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i 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 in maximum 5 zile de la
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. Solutionarea Iitigiilor
19.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe calc 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 IS 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 instantele judecatoresti competente din Romania.
(seprecizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor}
20. Limba care guvemeazii contractul
Limba care guvemeaza contractul este limba romana.
2!. Comunictiri
21.1 - (1) 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 te1efon,telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii cornunicarii.
22. Legea aplicabilii contractului
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 precizeaza data semruirii de ciitre parti)

Achizitor,

DGASPC Suceava
Prestator,

Director executiv,
Georgeta Nadia Cretuleac

Director executiv adjunct,
Mihai Dragos Brateanu

Serviciuljuridic si contencios ,
Iuliana Precob

Serviciul achizitii publice ~icontractare servicii sociale,
Vasile Cristinel Placinta

Viza CFP,



OPERA TORUL ECONOMIC Formular
........... (denumirea/numele) ..

FORMULAR DE OFERTA.
Catre,

....................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completd) ..

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
--------------(denumirealnumele ojertantului)--------------------------, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile
si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa fumizam (denumirea

serviciilor} pentru suma de (suma in Were si cifre) lei lara TVA.
platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga TVA in valoare de (suma in litere si cifre) .

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 st cifre) ......... zile,
respectiv pana la data de (ziua/luna/anul) , 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,
marcat in mod clar "altemativa";
o nu depunem oferta altemativa.
(se bijeaza optiunea corespunzatoare)

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu eel mai scazut pret sau once alta oferta
pe care 0 puteti primi.

Data, .1 .1 .
.... in calitate de , legal autorizat sa semnez oferta pentru si m
numele (denumirealnumele operatorului economic) .



ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SUCEA VA

Bdul. George Enescu, nr. 16, Suceava,
Cod Postal 720231 e-mail: achizitii@dpcsv.ro

D.G.Ii\.I.P.C.
"UCEtlltVl\

Telefon: 0230-520172
Fax: 0230-523337

Nr .. /..Cr/B.L. din ..l.f:.!::?:.I!?/!? ....... APROB,
Director executiv,

CAIET DE SARCINI
privind executarea serviciilor de verificare, reparare ~i:;~l~]~E~S!~e'

echipamentelor de stingere a incendiilor din dotarea centrelor rezidentiale
si sediul administrativ al D.G.A.S.P.C. Suceava

C

cod CPV: 50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a
incendiilor

1. Denumirea contractului/Obiectul caietului de sarcini:

Executarea de servicii de verificare, reparare si mcarcare a echipamentelor de stingere a
incendiilor existente in cadrul centrelor rezidentiale din subordinea DGASPC Suceava si sediul
administrativ (prezentate in anexa nr. 1 la caietul de sarcini).

Beneficiar: DGASPC Suceava, str. Bd. George Enescu, nr. 16, Suceava.
2. Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: - Achizitie directa.
3. Informatii generale:

Caietul de sarcini stabileste conditiile tehnice, de calitate, executie ~i colaborare necesare
efectuarii lucrarilor de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor pentru interventie in caz de
incendiu existente in eadrul eentrelor rezidentiale din subordinea DGASPC Suceava si sediul
administrativ (anexa nr. 1).

Verificarea, repararea si incarcarea stingatoarelor de ineendiu reprezinta si operatii prin care se
restabilesc conditiile tehnice de calitate initiale, in conformitate cu standardele sau normele aprobate si
fisa tehnica a produsului care a stat la baza eliberarii autorizatiei de introducere pe piata a modelului
de stingator.

In eonformitate eu prevederile legale eu privire la apararea impotriva ineendiilor ~i a normelor
generale de aparare impotriva ineendiilor, instalatiile, eehipamentele ~i mijloacele tehniee de prevenire ~i
stingere a ineendiilor fae parte din masurile de aparare impotriva ineendiilor, active, cu rol important in
asigurarea cerintei de seeuritate la ineendiu a constructiilor ~iinstalatiilor tehnologice, precum ~i pentru
securitatea utilizatorilor.

Organizarea interventiei de stingere a ineendiilor, la locul de munca, implica asigurarea
sistemelor, echipamentelor, a stingatoarelor si altor dotari de stins incendii, a mijloacelor de salvare si
protectie ale personalului.
4. Descrierea eontraetului:

Servieiile care fae obieetul achizitiei eonstau in servicii de verifieare, reparare si incarcare a
eehipamentelor de stingere a incendiilor, pentru un numar de 399 buc., prezentate in anexa nr. 1 la
eaietul de sarcini:

Termen de prestare a serviciilor: 30 de zile de la data semnarii contractului.
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5. Criterii tehnice de calificare:
Societatea prestatoare de servicii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pe toata durata

derulari contractului:

5.1. Sa detina Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a
stingatoarelor de incendiu, emisa de MAl - Centrul National pentru Securitate la lncendiu si
Protectie Civila in conformitate cu Ordinul MAl nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de
autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor (se va anexa
copia autorizatiei).
5.2. Sa se regaseasca in Lista cu persoanele autorizate in conformitate cu OMAl nr. 87/2010 pentru
efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor
care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera, de pe site-ul lGSU.
5.3. Sa detina autorizatie ISCIR - pentru activitatea de umplere, reparare, verificare tehnica periodica,
scoatere din uz si casare a recipientelor/butelii de gaze comprimate - tip stingatoare de incendiu (se va
anexa copia autorizatiei).
5.4. Sa detina atelier propriu dotat cu utilajelechipamente/instalatii care vor fi folosite pentru executarea
lucrarilor/operatiilor tehnice necesare prestarii serviciilor. Se va indica adresa locatiei (atelierului
propriu) unde se vor executa serviciile si lista cu dotarile (utilaje, echipamente, instalatii) pe care Ie detine
acesta si care vor fi utilizate.
6. Specificatii tehnice privind serviciul de reparare ~i de intretinere a echipamentului de stingere a
incendiilor:
6.1. Verificarea stingatoarelor

Asupra fiecarui stingator prestatorul va efectua operatii tehnice, din care precizam urmatoarele:
- identificarea stingatorului prin verificarea etichetelor si a marcajelor aplicate prin pansonare;
- constatarea starii tehnice a stingatorului;
- demontarea si golirea stingatorului de pulberea aflata in el;
- verificarea starii tehnice a ansamblului de declansare, demontarea ansamblului de dec1ansare,
constatarea uzurii partilor componente, iar in situatia in care se constata componente defecte, se va
proceda la repararea sau inlocuirea lor;
- verificarea integritatii ~i aspectului exterior al recipientului stingatorului: (se va face cu respectarea
prevederilor prescriptiei PT C5-2003, cap. 3.3. - "Repararea recipientelor butelii");
- eventualele lucrari de reparatie la aspectul exterior ale recipientelor (curatare pete rugina/oxizi,
degresare suprafete, grunduire si vopsire rosie) nu se vor efectua decat dupa promovarea tuturor
incercarilor ~iinainte de montarea stingatorului.
6.2. Verificarea la presiune a recipientelor

Stingatoarele prezentate prestatorului care au durata de utilizare de la ultima verificare tehnica
in utilizare lSClR a recipientului, egala sau mai mare de 5 ani, vor fi supuse la verificarea rezistentei
interne a recipientului stingatorului prin aplicarea de suprapresiune, conform cerintelor prescriptiei
tehnice ISCIR PT C5-2003, cap. 3.1- "Verificarea tehnica a recipientelor butelii''.

Pentru stingatoarele care in urma probei de presiune a recipientului, nu au fost decIarate "admis"
vor fi propuse la casare si se va intocmi un Proces-verbal de casare.
6.3. Incarcarea stingatoarelor

Dupa parcurgerea tuturor operatiilor cu caracter de verificare si pregatire se vor incarca
stingatoarele cu agent de stingere ~i agent de presurizare. La incarcarea recipientelor se va tine cont de
cerintele prescriptiei tehnice PT C5-2003, cap. 3.2 - "Umplerea recipientelor butelii".

Pentru mentinerea caracteristicilor tehnice recipientul se incarca cu cantitatile si tipurile de
pulbere, respectiv agent propulsor, corespunzator modelului de stingator.
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6.4. Marcarea stingatoarelor
Pentru marc are se vor aplica pe corpul stingatorului, la loc vizibil, etichete autoadezive executate

din materiale durabile, care vor contine inscriptionari care nu se vor sterge pe 0 perioada de minim 12
luni si vor fi rezistente la agenti extemi, apa, praf.

Procesul de marc are se va efectua tara a se acoperi/inlatura eticheta originala aplicata de
producator indiferent de starea acesteia.

6.5. Piese de schimb
Piesele de schimb si materialele utilizate pentru reparatia stingatoarelor trebuie sa fie noi, fabricate

cu eel mult 1 an inaintea montarii ~i vor fi componente tehnice de origine sau produse de schimb de
calitate echivalenta. Daca in timpul operatiilor de verificare/reparare/incarcare se constata ca unele
piese au 0 functionare necorespunzatoare, sunt defecte sau nu mai pot fi reparate pentru a fi utilizate,
acestea vor fi inlocuite de prestator in valoarea contractului.
6.6. Receptia serviciilor

Receptia stingatoarelor verificate/reparate/incarcate se face in momentul retumarii acestora la
beneficiar, in conditiile respectarii procedurilor legale in vigoare ~i a cerintelor prezentului caiet de
SarCllll.

La receptia loturilor de stingatoare, in functie de caz, acestea vor fi insotite de: proces-verbal
de predare-primire; proces-verbal de receptie; certificate de calitate si garantie pentru piesele si
materialele utilizate; certificat de garantie pentru operatiile efectuate; declaratie de conformitate.
7. Conditii contract:

Serviciile de verificare/reparare/incarcare a stingatoarelor se vor efectua intr-un termen de 30 zile.
Transportul stingatoarelor de la/si catre beneficiar cade in sarcina prestatorului.

8. Modalitati de plata:
Plata se va efectua in lei, in termen de 30 de zile de la comunicarea de catre prestator a facturii

insotita de documentele precizate la pet. 6.6. Plata se va efectua prin contuldetrezorerie.
9. Criteriul de atribuire a contractului: - Pretul eel mai scazut.
Nota: echipamentele de stingere a incendiilor sunt situate la sediul centrelor rezidentiale,
prestatorul de servicii urmand sa procedeze la ridicarea/returnarea acestora de la locul unde sunt
situate.

Serviciul achizitii publice ~

Sef S~:~:::i::::~~:::C~TA
i /

II Biroul PSI, SSM si Managementul calitatii

Sef'birou, Nicoleta BOTEZATU
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