TEMĂ DE PROIECTARE + CAIET DE SARCINI

Pentru achiziţia de servicii de proiectare - faza DALI obiectiv de investiţii „Reabilitare
Teren de Sport”

C ontract Beneficiar UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL M A RE” D IN SUCEAVA

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice ofertă prezentată,
care se abate de Ia prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în
măsura in care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel cantitativ şi/sau calitativ
superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
Ofertarea de servicii cu alte elemente/componente celor prevăzute in caietul de sarcini atrag
descalificarea ofertantului.
Valoarea estimată a contractului de servicii de proiectare (faza DALI) este de 8.333,33 lei la
care se adaugă TVA.
Universitatea Ştefan cel Mare deţine un teren de sport multifuncţional modem, având suprafaţa
de joc din gazon artificial, pistă perimetrală de atletism din tartan şi acoperire pe perioada iernii
cu balon presostatic încălzit cu aer cald. Pentru acest obiectiv se impune realizarea de lucrări de
reabilitare care cuprind:
- înlocuirea gazonului artificial în suprafaţă de 1.904 mp (56x34) cu gazon artificial pentru
fotbal (inclusiv marcaje);
Caracteristicile gazonului artificial pentru fo tb al:
- înălţimea firului de iarbă 50mm;
- grosimea firului de iarbă 60microni monofilament;
- culoarea firului de iarbă - verde;
- permeabilitate la acţiunea apei DIN 18035/7>0,lcm/s (> 60tmin x mp);
- garanţie > 5 ani;
- material fir = polietilenă monofilament.
- înlocuirea balonului presostatic care presupune:
• balon presostatic, simplă membrană, fară structură, 2335 mp (60x39)
• instalaţia electrică interioară şi corpurile de iluminat cu LED
• 2 uşi metalice rotative + 2 uşi de urgenţă normale
• 1 generator diesel
• automatizare cu senzor de presiune - kit de urgenţă în caz de vânt sau lipsă tensiune.
- lucrări de protecţie anticorozivă ale elementelor din oţel : împrejmuire perimetrală + stâlpi
iluminat nocturnă;
- înlocuire corpuri de iluminat clasice ce utilizează ioduri metalice cu corpuri de iluminat cu
LED, în scopul reducerii consumului de energie electrică şi implicit a emisiilor de carbon;
- înlocuirea elementelor de împrejmuire —plase de gard deformate;
- înlocuire plasă de protecţie acrilică;

- reparaţii la nivelul pistei de atletism din tartan (înlocuire profile metalice perimetrale);
- completarea investiţiei cu patru tribune fixe uşoare cu o capacitate totală de 200 de locuri,
respectiv două bucăţi de 8 m lungime cu 40 de locuri fiecare şi două bucăţi de 12 m lungime cu
60 de locuri flecare.
Documentaţia tehnică va cuprinde:
- Realizare DALI - documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţii
existente în conformitate cu HG 28/2008 obiectiv de investiţii „Reabilitare teren de Sport”.
Recepţia documentaţiei se va face prin încheierea în cadrul comisiei CTE din cadrul
universităţii a unui proces verbal de recepţie, care constituie recepţia documentaţiei. Procesul
verbal de predare primire a documentaţiei nu constituie recepţia, ci doar confirmă că
documentaţia a fost predată în termenul preconizat în contract.
Toată documentaţia va fi predată în 4 exemplare originale, complete şi identice. Lipsa unor
elemente din documentaţie sau a verificării tehnice a acesteia duce ta respingerea recepţiei.
Garanţia de bună execuţie este în cuantum de 10% din valoarea fară TVA a contractului.
Constituirea şi retumarea garanţiei de bună execuţie se face în funcţie de prevederile
contractului de proiectare.
Cedare drepturi-de-autor odată cu plata în favoarea autorităţii contractante.
Predare documentaţie şi în format electronic (DWG pentru planşe şi doc părţile scrise).
Condiţii de eligibilitate a proiectanţilor
Ofertantul va depune un certificat constatator în original si
sau copie conform
cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care
să rezulte că obiectul de activitate al operatorului economic include şi obiectul achiziţiei; datele
precizate în acest document vor fi reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.
Termenul de elaborare a documentaţiei este de 10 zile lucrătoare de la data semnării
contractului de către ambele părţi.
Plata se va face după recepţionarea de către beneficiar a documentaţiei tehnice ( DALI).
Procesul verbal de predare-primire a documentaţiei tehnice nu costituie recepţia, ci doar
confirmă că documentaţia a fost predată în termenul preconizat în contract.
Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 zile calendaristice de la data depunerii ofertei.
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