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CATET DE SARCINI ,\:;:. :.,:,'
pentru achizitionare SER\4CII :

intocmire SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDII
penlru

Centrul de primire in regim d€ urgenta pentru persoane fara adapost "Sfanta
Teodora", oras Tg. Neami, judetul Neamt

I. INTRODUCERE
Prezenta documentatie a fost elaborat in temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice si
HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contuactului de achizilie publica./acordului-cadru din Legea nr.
98/20 l6 privind achiziliile publice

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catte fiecare
ofenant, propunerea tehnica.

DENUMIREA OBIECTIVL'LUI DE INVESTITIE: Scenariu de securitate la incendii pentru
obiectiwl "Centrul de primire in regim de urgenta pentru persoane lara adapost "Sfanta
Teodora", oras Tg. Neamt, judetul Neamt"

AMPLASAMENT: str. Mihail Sadoveanu, nr. I 1 (fost 91), oras Tg. Neamt, judetul Neamt
BENEFICIAR: Orasul Tg. Neamt
DESCRIEREA OBIECTIWLUI DE INVESTITII:



In prezent capacitatea maxima a centrului este de 50 de asistati iar numarul de angajati este
de 9 persoane.

Date generale despre cladire:
Imobil construit din caramida pe ftmdatie de beton, mansarda din lemn cu izolatie de vata
minerala, acoperis sarpanta lemn, invelitoare tabla.
Incalzire: centrala termica cu gaz metan, radiatoare din panouri de otel
Au fost realizate, urmaloarele Iucrari:
- Inchiderea terasei exterioare existente cu tamplarie pVC si geam te[rropan;
- Racordarea la reteaua de canalizare menajera stradala;
- Alte Iucrad de impoftanta scazuta

SURSA DE FINANTARE: bugetul local
SITUATIA JURIDICA: terenul si constructia fac obiectur unui contract de comodat cu
Parohia "Sl Neculai" Humulesti

2. OBIECTUL contractului de prestari ser.,,icii

Obiectul contracfului consta h elaborarea urmatoarelor documentatii:
- scenariului de securitate la incendii;
- releveu de arhitectura, instalatii de iluminat de siguranta, avertizare si detectie;
- liste de cantitati conforma cu masurile din scenariu, astfel incat cladirea sa poata fi

avizata de catre ISU;
- documentatia pentru obtinere avize, acordwi, autorizatii;
- alte documentatii, in cazul in care se considera necesara elaborarea acestora.

Se recomanda vizitarea obiectivului in prezenta beneficiarului de catre eventuarii ofefianti.

Preslatorul va avea obligatia respectarii tuturor prevederiror regale in vigoare inclusive a
Legii nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile urterioare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documenteror, prestatorur are obligatia de
a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, apricab e
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea prestatorul va
aplica,tespecta si eventualele acte normative si prescriptii tehnice apricabile, care intra in
vigoare pe parcursul indeplinirii contractului, dupi caz. 

-

4. CAPAC]TATEA TEHNICA SYSAU PROFESIONALA

Pentru ca oferta sa fie declarata admisibil4 ca cerinte
preznte urmatoarele:

a ofertantului

obligatorii, olertantul trebuie



o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, precum si ca are capacitatea profesionala de
a realiza activitatile care fac obiectul contractuluil

5. PERIOADA DE ELABORARE A SERVICIULU

5.I. DATA INCEPERII
Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre prestator va fi de cel
muh 3 zile calendaristice de la dala semnarii contractului de ambele pafti.
5.2. DURATA CONTRACTULLTI
Documentatia va fi intocmit in termen de de 5 zile calendaristice de la semnarea
contractului.
Prestatorul isi va asuma raspunderea pentru intreaga documentatie, pentru solutiile
proiectate, pentru estimarea cantitatilor de lucrari si incadrarile in categoriile de lucrari,
precum si pentru valorile estimate ale investitiilor,

6, PREDAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE
Documentatia de proiectare se preda beneficiarului pe suport de hartie in 3(trei) exemplare
originale, precum si in format electronrc.
Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor se intocmesc in 2 (doua) exemplare
originale si un exemplar pe suport electronic pentru fiecare avizator in parte.
Pe parcursul derularii contractului de servicii corespondenta va fi in limba romana.
Documentele solicitate se vor redacta in limba romana. Toate documentatia aferenta.
elaborata sun orice forma" este si va ramane in prorietatea beneficiarulur.'Referitor 

la drepturi de proprietate intelectuald:
l. Orice rapoarte gi date precum hd4i, diagrame, schile, instrucliuni, planuri, statistici,
calcule, baze de date, software gi iffegistrari justificative ori matedale achizilionate,
compilate ori elaborate de cdtre Prestator sau de cetre personalul sdu saladat ori contractat in
executarea Contractului de servicii vor deveni prop etatea exclusivd a Achizitorului. Dupd
incetarea Contractului de servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente 9i date
Achizitorului. Prestatorul nu va utiliza documentatia in scopuri care nu au legdture cu
Contractul de Servicii ftrd acordul scris prealabil al Achizitorului.
2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la
aceste servicii in cursul executdrii altor servicii pentru te4i gi nu va dir.ulga nicio informagie
lumizatd de Achizitor, frri acordul scris prealabil al acestuia.
3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectualA ori industrialA, dobdndite in executarea Contractului de servicii vor fi
proprietatea exclusivd a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera
ata cum va considera de cuviinf4 lird limitare geografici od de alta natur6, cu exceptia
situaliilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori indust ald.
4. Prestatorul cedeaza folosinta drepturiior patrimoniale de autor. Caracterul exclusiv al
cesiunii consta in faptul ca, titularul dreptului de autor un are facultatea de a utiliza serviciile
ce fac obiectul prezentului contract pe teritoriul Romaniei si nici nu poate cesiona &epturile
cedate unei alte persoane.

7. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FiNANCIARE



Prin asumarea proiectarii investitiei, prin solutiile propuse, ofertantul isi asuma, pe langa
aspectele de ordin profesional si responsabilitatea bunei gestionari a resurselor financiare
destinate de catre autoritatea contractanta pentru realizarea investitiei.
Oferta va fi facuta in lei, fara TVA si va include toate costurile aferente realizarii
documentatiei, deplasari, masuratori, demersuri pentru obtinerea de
certificate/aiizelacorduri/alte documente in numele beneficiarului cat si alte costuri oosibile
in legatura cu realizarea obiectului contractului.

8. CRITERIUL DE ATRIBT,]IRE A CONTRACTULUI
Evaluarea ofertelor si ulterior atribuirea contractului de servicii se va face respectand
criteriul "pretul cel mai scazut", fara TVA. Va fi considerata castigatoare oferta cu pretul cel
mai scazut.
Preturile vor fi prezentate pe frecare obiect in parte.
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