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CAIET DE SARCINI

in com. Sapoca, str. Principala,
Spitalul de psihiatrie si Masuri de Siguranta Sapoca cu sediul
sa transmita
nr.rr7,in calitate de autoritate contractanta, invita toti operatorii econornici interesati
*
de expertizi intocmire
oferta de pret, pana la data de 25.06.2018, orele 12.00, pentru ,,servicii
prezentul
DALI' , COD CpV: 71319000-7 - servicii de expertiza,inconformitate cu cerintele din
caiet de sarcini.

I.

INTRODUCERE,
elaboreazdde cdtre fiecare
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinlelor pebazac[rora se
ot-ertant propunerea tehnicd.
ofertd prezentatd, care
Cerinlele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. in acest sens orice
dat numai in mdsura in care
se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerate,
minimale din caietul
propunerea tehnic6 presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinJelor
de sarcini.

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND INVESTITIA
Sectia Nifon" a Spitalului
a) Denumirea obiectivului de investilii: "Acoperig garpantS pavilion femei
de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca'
. b)

Amplasamentul investiliei

:

Sapoca.
pavilion femei Sectia Nifon" a Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta
in
investiliei: Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca, cu sediul

Titularul

comuna Sapoca, judetul Buzau'

3.OBIECTUL CONTRACTULUI
sapoca, doreqte sd
Autoritatea contractanta, Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta
privind teahzatea
atribuie un contract de Servicii de servicii de expertizi t intocmire DALI,
investiliei "Reparatii capitale acoperiq garpantd pavilion femei Sectia Nifon".
tip
expertiz6 tehnicd pentru a se putea analiza posibilitatea de inlocuire a acoperigului

-

realizare

garpanta pentru o mai buna protejare a

-

pavilionului femei Sectia Nifon'

elaborare documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii

(DALI)'

dar consideram obligatorie vizitarea
amplasamentului pentru o evaluare si o intocmire a DALI adaptata situatiei din teren '

in continuare se prezintd, o descriere sumara a cl[dirii,

Anul realizarii constructiei: 1900
Regim de inaltime: Parter
Sc:949.69 mp
Structura din blocuri de Piatra.
1.

Valoarea totald Idrd TVA pentru contractul de ,,Servicii de servicii de expertizi * intocmire
DALI"privrnd realizarea investifiei "Reparatii capitale acoperig $arpantA pavilion femei Sectia Nifon".
este 8403.36 lei ftrd TVA .

NOTA: in cazul in care se va oferta o valoare mai mare decit valoarea estimati pentru fiecare
etap[ a contractului de servicii stabiliti de autoritatea contractanti oferta va fi descalificati ca
fiind neconformi.
Conform modificarilor legislative la calculul si alcatuirea costructiilor
structurale trebuie respectate in prezent urmatoarele normative:
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si a

elementelor

SR EN 1990 -Bazele proiect[rii structurilor
SR EN 1991 Partea 1-l Actiuni generale, greutati specifice proprii, incarcari utile pentru cladiri
SR EN 1992

- Proiectarea structurilor de beton
SR EN 1993 - Proiectarea structurilor de otel
SR EN 1994 - Proiectarea structurilor compozite de otel si beton
SR EN 1995 - Proiectarea structurilor din lemn
SR EN 1997 - Proiectarea geotehnica
SR EN 1998 - Proiectarea structurilor de rezistenta la cutremur
Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton arrnat, indicativ CR l-1-1.1
Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat. Partea 1: Producerea betonului NE-O12/1 -2007
Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarilor din beton NE-012/2-2010
Cod de proiectare seismic P100 - ll20l3, prevederi de proiectare pentru cladiri.
Cod de proiectare seismic P100 - 312008, prevederi pentru evaluarea seismica a cladiriilor
existente.

Specificatii privind cerinte si criterii de performanta pentru armaturi ST009 - 05.
Cod de proiectare : Bazele proiectarii constructiilor, indicativ CRO -2012.
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii aspura constructiilor, indicativ CR 1-1-3 -2012
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului aspura constructiilor, indicativ CR 1-1-4-2012
SR EN 1991-1-1. Partea 1-1 Actiuni generale, greutati specifice proprii, incarcari utile pentru
cladiri
NP lI2-20I4 Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata
NP 018-2003 - Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn
NP 069-02 -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in
panta la cladiri

HG 90712016 privind aprobarea confinutului-cadru al documentaliei tehnico-economice aferente
investitiilor publice.
4. DURATA CONTRACTULUI $I TERMENE DE EXECUTIE
Durata contractului de servicii va
prelungire, pentru :

fi

de 20 zile de la data semnarii contractului cu posibilitatea de

-

expertiza tehnica pentru a se putea analizaposibilitatea de inlocuire a tipului de acoperig
tip garpantd .

-

documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii (DALI).

lin

rtaod

stabil

tea con

5. SPECIFICATII TEHNICE MINIME

rea
va fi
SOLICITATE

mar
ca

durata

fiind

DE

CATNN

AUTORITATEA CONTRACTANTA
DocumentaJie de avizare a lucrdrilor de intervenfii (DALI), va rdspunde la cel pufin conlinutul
cadru, in conformitate cu prevederile HG 90712016 privind aprobarea confinutului-cadru al
documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi lucrdri de intervenlii cu modificarile si
completarile.

Ofertele care nu vor include informaJia relevantd, sau care nu r[spund corect gi complet tuturor
cerinJelor, vor fi respinse prin descalificare conform procedurilor legale in vigoare cu privire la
achiziliile publice.

Alte oblisatii ce revin prestatorului:

'

Actualizarea Documentalie de avtzare a lucrdrilor de intervenlii (DALD in situalia in care este
necesarb modificarea solufiei tehnice cu sau frrd modificarea indicatorilor tehnico-economici la
solicitarea scrisd a benefi ciarului.

'

Prezentarea de oferte de

prej inclusiv specificalii tehnice

detailate pentru toate bunurile cu care

va fi echipatd clddirea propusd pentru a asigura funcfionalitatea cerutd prin caietul de sarcini.

6.

RECEPTIA

Documentele se vor preda la sediul autoritatii contractante in urmdtoarele forme:
DocumentaJiile tehnice (DALI

-

2 exemplare pe suport analogic (hdrtie)

- I (unu) exemplar

;

pe suport electronic (figier format ,,.word" pentru pdrfile scrise, format "Autocad"
sau echivalent pdrti desenate;
- 1 exemplar in format scanat pdf cu toate semndturile, gtampilele gi vizele prevdzute de legislafie in
vigoare .

gi

la sediul beneficiarului, unde dupd verificarea
documentaJiilor predate se va incheia un proces verbal de receptie conform cerinlelor din contract. in
cazul in care serviciile prestate de firma cAgtigdtoare nu coincid din punct de vedere al prelului sau
calitafii cu cel din ofertd, autoritatea contractantd igi rezervd dreptul de a solicita daune compensatorii.
in cazll in cale, in urma recepliei cantitative gi calitative, se constatd deficienfe sau neclarita{i in cadrul
documentafiei predate, ofertantul declarat cdgtigdtor are obligaJia de a rectifica in cel mai scurt timp
posibil aceste deficienle sau neclaritdtri, fbra a infera costuri suplimentare fall, de valoarea ofertatd a
contractului.
7. Alte informatii:
Recepfia cantitativd

calitativd se face

incheia un contract de prestari servicii, cu ofertantul declarat castigator, in termen de
3 zile de la data stabilirii ofertei castigatoare.
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut/ DALI , cu indeplinirea stricta a
specificatiilor si caracteristicilor solicitate in caietul de sarcini.
Preful este ferm si va fi mentinut pe toata perioada de valabilitate a contractului.
Se va

Termenul de plata este de 30 zile calendaristice de la data receptiei serviciului de citre
achizitor. Oferta va fi transmisa pe adresa de mail : achizitii@hsanoca.ro, pana la data de
25.06.2018, orele 12.00.

AVIZAT
Director Financiar.

