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CAIET DE SARCINI

1, OBIECTUL ACHIZITIEI:
Servicii de verificare, reîncărcare stingătoare şi mentenanţă
hidranţii exteriori
COD CPV 50413200 - 5

2. Generalităţi:
Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice, face parte integrantă din
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza
cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico - financiară, în condiţiile în care
criteriul de evaluare a ofertelor este "preţul cel mai scăzut".
Cerinţele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii şi minimale.
În acest sens, orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care
această propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerinţelor minimale
din Caietul de sarcini.
Autoritatea contractantă îşi propune încheierea unui contract de prestare de servicii de
" Servicii de verificare, reîncărcare stingătoare şi mentenanţă hidranţii exteriori"

3. Baza Legală
* Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
*OMAI nr. 163/2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor;
*OMAI nr.87/2010 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează
lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
*OMAI nr.138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea,
reîncărcarea, repararea, şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.
4. Specificaţii tehnice
Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice
minime precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile specificate în
caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii conform legii în vigoare.

5. Cerinţe minimale
Ofertanţii vor prezenta certificarea conform Ordinului nr.87/06.04.2010 pentru aprobarea
Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva
incendiilor, emisă de MAI, Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă şi
vor respecta operaţiunile impuse de OMAI 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
utilizarea, verificarea, reîncărcarea, şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.
Stingatoarele se vor încărca conform normelor în vigoare respectandu-se prevederile
Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Ordinului nr.273/2007 privind
normele generale de apărare împotriva incendiilor.
Stingătoarele vor fi:
* ridicate de la sediul beneficiarului;
* verificate;
* reîncărcate;
* redistribuite în locaţiile autoritaţii contractante - transportul acestora fiind asigurat de societatea
prestatoare cu mijloace proprii, fără costuri suplimentare.
Pentru hidranţi se va efectua un program de verificări şi mentenanţă semestrial, care
include verificarea funcţionării cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind urmatoarele
aspecte:
- furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături pe întreaga lungime;
în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieşte imediat cu un alt furtun încercat la presiunea
de lucru maximă;
- dispozitivele de fixare sunt solide şi nedeteriorate;
- debitul de apă este continuu şi suficient;
- sistemul de derulare funcţionează uşor;
- ţeava funcţionează corespunzător.
6. Termenul de execuţie:
Termenul maxim de prestare a serviciilor de verificare, încărcare, a stingătoarelor este
de maxim 5 zile.
7. Procedura de lucru
Lucrările de verificare, încărcare, se vor executa numai de firme autorizate de către
Centrul Naţional de Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă Bucureşti conform OMAI nr.

87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor şi în conformitate cu OMAI nr.138/2015 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, şi scoaterea din uz a
stingătoarelor de incendiu.
Persoana autorizată va face deplasarea la locaţiile stabilite, unde se va prelua stingătoarele în
vederea verificării, încărcării, acestea fiind înlocuite temporar cu aceleaşi tipuri de stingătoare
încărcate din stocul prestatorului, astfel încăt locaţia să rămână cu dotarea completă conform
legilor în viguare şi vor fi reîncărcate cu o valabilitate de utilizare de minim 6 luni.
8. Propunerea ofertei:
A. Propunerea tehnică de execuţie va cuprinde urmatoarele documente:
a) Condiţii tehnice de execuţie (se vor prezenta pe scurt procedurile de execuţie):
- verificarea hidranţilor - ce operaţii se execută(pentru fiecare tip de hidrant);
b) Probe de funcţionare a instalaţiilor detaliate în scris pentru fiecare model de stingător/ hidrant.
c) termen de execuţie.
B. Prestarea serviciilor se va face în maxim 5 zile lucrătoare la solicitarea beneficiarului conform
comenzii de prestări.
C. În procesele verbale încheiate la recepţia serviciilor prestate se vor trece numărul hidranţilor
care s-au verificat (pe tipuri).
D. Se vor prezenta:
- autorizaţia ISCIR pentru verificarea tehnică periodică şi reparare,
- autorizatie IGSU
9. Recepţia
Recepţia serviciilor se va face la fiecare locaţie în parte de unde au fost ridicate.
Menţionăm că ofertantul este direct corespunzător de calitatea serviciilor prestate în cazul în care
apare o situaţie nedorită.
La recepţia loturilor de stingătoare acestea vor fi însoţite de următoarele acte :
* proces verbal de predare în custodie;
* proces verbal de recepţie;
* certificat de calitate şi garanţie pentru piesele şi materialele utilizate;
* certificat de garanţie pentu operaţiile efectuate;
* declaraţie de conformitate.

10. Modalităţi de plată
Plata pentru serviciile prestate se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la
facturarea prestaţiei în baza proceselor verbale de recepţie încheiate între prestator şi beneficiar.
Plata se va face prin Trezoreria Bistriţa.

Nr.crt. Denumire

Perioada expirării

Serviciul

Bucăţi

1

Stingător P2

APRILIE 2017

ÎNCĂRCARE

1

2

Stingător P3

APRILIE 2017

ÎNCĂRCARE

17

3

Stingător G2

APRILIE 2017

ÎNCĂRCARE

3

4

Stingător G3

APRILIE 2017

ÎNCĂRCARE

6

4

Stingător auto P1

APRILIE 2017

ÎNCĂRCARE

1

5

Stingător P3

OCTOMBRIE 2017

ÎNCĂRCARE

18

6

Hidranţi exteriori

SEPTEMBRIE 2017

VERIFICARE

2

Întocmit
ec. Sabo Paula

