CAIET DE SARCINI
DENUMIRE CONTRACT: Documentatic pentru obţinerea acordului de acces

la sistemul de

distributie gaze naturale pentru: C.T.l-Corp A si C.T.2-Corp B, Ia Universitatea Ş te fa n cel MareSuceava
VALOAREA ESTIMATIVA A CONTRACTULUI: 9.000 lei fara T.V.A.;
TERMEN DE PREDARE A DOCUMENTAŢIILOR COMPLETE PENTRU CELE

2 CENTRALE

TERMICE LA AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ŞI DEPUNEREA ACESTORA L/Y S.C. DELGAZ
GRIND S.A. COR SUCEAVA: 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului,
COD CPV: 71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor ( Rev. 2 )
GARANŢIA DE BUNA EXECUŢIE: 5% din valoarea contractului fara TVA, constituita prin una
din formele prevăzute de legislaţie (vezi II.G. nr. 395/2016).
Depunerea şi susţinerea documentaţiilor complete la S.C. DE L G A Z G RIND S.A. C O R SUCEAVA,
precum şi şi obţinerea Acordului de Acces la sistemul de distribuţie gaze n atu rale pentru C.T.lCorp A şi C.T.2-Corp B cad în sarcina prestatorului.
TERMEN DE DEBLOCARE A GARANŢIEI DE BUNA EXECUŢIE: In termen de cel mult 14 zile de
la obţinerea Acordului de Acces la sistemul de distributie gaze naturale pentru C .T .l-C o r p A si
C.T.2-Corp B
BENEFICIARUL CONTRACTULUI: Universitatea Ştelan cei Mare —Suceava
SURSA DE FINANŢARE: Veniturile proprii ale universităţii
DESCRIEREA ETAPELOR DE PRESTARE A SERVICIILOR:
întocmire bilanţ termic la corpurile de clădire arondate la punctul termic:
C.T.l-Corp A
Stabilirea necesarului de energie termica pentru încălzire si pentru prepararea apei calde pentru
urmatoarele locaţii aferente C.T.l : Corp A, Corp D, Sala sport, Cămin 1, Cămin 2
întocmire necesar de gaze naturale pentru:
C.T.l-Corp A
întocmire documentaţie pentru obţinerea acordului de acces la sistemul de distributie de gaze
naturale de la S.C Delgaz Grind S.A. Cor Suceava;
Intocmirca breviarului de calcul conform legislaţiei in vigoare, dimensionarea conductei de gaze
naturale, stabilind si traseul acesteia.
Renominalizarea cotei de gaze pentru noua centrala termica. Cazanul (cazanele) v o r avea dubla
funcţiune, încălzire si preparare apa calda
2. întocmire bilanţ termic la corpurile de clădire arondate la punctul termic:
C.T.2-Corp B
Stabilirea necesarului de energie termica pentru încălzire si pentru prepararea apei calde pentru
urmatoarele localii aferente C.T.2 : Corp B, Corp E, Corp j, Corp C, Corp F si Cămin 4.
întocmire necesar de gaze naturale pentru:
C.T.2-Corp B
întocmire documentatic pentru obţinerea accordului de acces la sistemul de distributie de gaze
naturale de la S.C Delgaz Grind S.A. Cor Suceava;

întocmirea breviarului de calcul conform legislaţiei in vigoare, dimensionarea con d u c tei de gaze
naturale stabilind si traseul acesteia.
Rcnominalizarea cotei de gaze pentru noua centrala termica. Cazanul (cazancle) vor avea dubla
funcţiune, incalzire si preparera apa calda.

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANTI:
Ofertantul va depune un Certificat constatator, in original sau copie legalizata sau copie cf. cu originalul,
emis de Oficiul Registrului Com erţului de pe langa Tribunalul teritorial, care va c o n ţ i n e codurile C A E N
autorizate din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului eco nom ic i n c l u d e si obiectul
achiziţiei; datele precizate in acest d ocu m ent vor fi reale/actuale la data limita de d e p u n e r e a ofertelor.
Ofertantul va deţine autorizaţie A N R E pentru proiectare şi/sau execuţie gaze naturale.
Predarea docum entaţiei se va face pe suport de hârtie si pe suport electronic ( C D /D V D i n format d w g ,p d f
pentru planse/desene si doc. pentru părţile scrise).
Odata cu predarea do cum entaţiei proiectantul cedeaza

si drepturile de a utor in f a v o a r e a autoritatii

contractante.
A djudecarea contractului si plata docum entaţiei se va face pe întreaga ofertă..
Oferta va trebui sa conţină toate costurile pentru elaborarea bilanţului termic, n e c e sa r u lu i de gaze pentru
tranformarea punctelor termice de Ia clădirile Corp A si Corp B in centrale term ice si im p lic it Întocmirea
documentaţiei pentru obţinerea Acordului de Acces la sistemul de distributie de g a z e naturale. De
asem enea oferta va cu prinde si susţinerea documentaţiei elaborate in vederea ob ţine rii Acordului de
Acces, in fata deţinătorului reţelei de gaze.
D ocumentaţia predata va trebui sa cuprindă toate breviarele de calcul, părţile scrise si d e s e n a te cuprinse in
toate etapele descrise mai sus.
Plata serviciilor de proiectare este condiţionala de se mnarea procesului verbal de recepţie privind calitatea
serviciilor prestate ce se va intocmi dup a obţinerea A cordurilor de Acces.
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