CAIET DE SARCINI
Pentru achiziţia de lucrări de proiectare faza studiu de fezabilitate - Instalaţii de ventilare şi climatizare

Corp E
Contract Beneficiar U NIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL M A R E ” D IN SUCEAVA
Cod CPV: 71321400-8 - Servicii de consultanta in materie de ventilatie
Valoarea estimată a contractului este de 6500 lei cu TVA.
Pentru creşterea gradului de confort termic din Corpul E. s-a propus realizarea unei instalatii de ventilare si
climatizare a spatiilor, cu funcţie de destratificare pe spatiile deschise si de compensare a degajarilor de
căldură interioare, precum si a aporturilor de căldură de la exterior, realizand in acelaşi timp si improspatarea
aerului in clădire.
Servicii solicitate:
întocmire Docum entaţie de avizare ale lucrărilor de interventie (DA LI), inclusiv obţinerea avizelor şi
acordurilor necesare autorizaţiei de construire.
Documentaţia va respecta Hotărârea nr. 28 din ian. 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrării de intervenţii, in cazul de fata lucrări de
instalatii de climatizare si ventilatie.
Lucrările de proiectare a instalaţiilor de ventilare şi climatizare se v or realiza pentru următoarele
s p a ţ ii:
Instalaţie de ventilare si climatizare Atrium;
Instalatie de ventilare Demisol: Laboratoare, săli seminanii,
pentru depozit de carte, săli materiale didactice, arhive se vor prevedea sisteme ce permit controlul
umiditatii si temperaturii aerului. ED001 —ED040;
Instalatie de ventilare si climatizare Parter: Rectorat, Amfiteatru, Decanate, birouri prorectori, b ib lio te c a E 01-E 013;
Instalatie de ventilare si climatizare Etaj I: Birouri, săli de curs, sală de lectură - El 01 - El 39;
Instalatii de ventilare si climatizare Etaj II: Birouri, săli de curs, săli seminarii, laboratoare - E201 - E240.
La grupurile sanitare din întreaga clădire este necesară instalaţie de ventilare.
Realizarea compensărilor căldurii degajate datorate ocupanţilor, echipamentelor interioare si climatizare Ia
spatiile cu aglomerare de persoane si echipamente de birou, cu echipamente tip VR V(volum de cigent

frigorific variabil).
Odata cu predarea studiului de fezabilitate proiectantul cedeaza si drepturile de autor in favoarea
beneficiarului (autoritatii contractante).
Predarea documentaţiei se va face atat pe suport de hârtie in 4 exemplare cat si in format electronic DWG si
JPG ( pentru planşe) si doc. (pentru părţile scrise).
Odata cu cedarea dreptului de autor se cedeaza dreptul de reproducere si distribuire a copiilor.
Ofertantul va depune un Certificat constatator, in original sau copie legalizata sau copie cf. cu originalul,
emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe Ianga Tribunalul teritorial, care va conţine codurile CAEN
autorizate din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic include si obiectul achiziţiei;
datele precizate in acest document vor fi reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documente privind Capacitatea tehnica si profesionala Lista principalelor servicii din ultimii 3 ani . Se
solicita operatorilor economici completarea unei liste cu principalele servicii similare prestate in ultimii 3
ani. Deasemenea se va prezenta ca şi servicii similare un contract de servicii de proiectare de ventilaţii şi
climatizare pentru o clădire cu o suprafaţa desfasurata mai mare de 4000mp .
Termenul de predare al documentaţiei este de 25 zile lucrătoare de Ia data semnării contractului de către
ambele părţi.
Plata se va face după predarea proiectului faza S.F. şi după semnarea procesului verbal de recepţie.
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