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Invitaţie privind depunerea de oferte pentru “Servicii de
proiectare pentru obţinerea âutbrfâatieid^ securitate la incendiu”

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează consultarea pieţei pentru

“Servicii de proiectare pentru obţinerea autorizaţiei de securitate Ia
incendiu”
1

Obiectul consultării: Servicii de proiectare pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu
pentru Corpurile D,E,J,F, cămin studentesc nr. 4, cămin studentesc nr. 5 (Corp N), enumerate în
Anexa 1, în vederea asigurării desfasurarii in condiţii legale a activitatilor in aceste clădiri.
Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
Surse de finanţare: Venituri proprii si venituri cămine - cantina
Descriere consultare: Autoritatea contractanta doreşte o estimare a valorii serviciilor de proiectare
pentru fiecare clădire in parte, care să includă toate cheltuielile necesare prestării acestor servicii
(Oferta va trebui sa conţină toate costurile pentru elaborarea documentaţiei de autorizare pentru
securitatea la incendiu propriu zise, a documentaţiei pentru obţinerea unor eventuale avize precizare de
prevederile legale, pentru verificările tehnice si pentru predarea documentaţiei in bune condiţii. Costul
pentru plata avizelor intra in sarcina autoritatii contractante, conform Anexa 1). Consultarea pieţei se
realizează în vederea pregătirii achiziţiei şi pentru informarea operatorilor economici cu privire la
planurile de achiziţie şi cerinţele avute in vedere.
Aspecte supuse consultării: Estimarea valorii achiziţiei de Servicii de proiectare pentru obţinerea
autorizaţiei de securitate Ia incendiu pentru Corpurile D,E,J,F, cămin studentesc nr. 4, cămin
studentesc nr. 5 (Corp N) - ( cerinţe conform anexa 1)
Informaţii administrative:
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI
Data limita de depunere a ofertelor 07.02.2017
Data limita de consultare a ofertelor 10.02.2017
Data limita de valabilitate a ofertelor: 60 zile

Modalitatea de desfăşurare: Ofertele si eventualele solicitări de clarificari vor fi trimise la:
Telefon/fax: 0330 103703 E-mail: lucian.opait@usv.ro, gina@usv.ro

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, Str. Universităţii nr. 13,720 229 Suceava, România, Tel; +40 230 520 081, Fax: +40 230 520 080
Web: www.usv.ro

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 60 zile de la data limită pentru depunerea
ofertelor. Se solicită ofertă cu tariful în lei fără T.V.A. pe fiecare lot în parte.

Durata contractului: de la data semnării contractului pănă la 31.12.2017.
Pentru detalii privind necesităţile A.C. se va consulta Caietul de sarcini ataşat.

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE,
Jr. Euger iaJVIUNTEANU

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Adm. fin. Libian OPAIŢ

Anexa 1 :
Caiet de sarcini

Servicii proiectare pentru obţinerea autorizaţiei de
securitate la incendiu Corp D_________________
Servicii proiectare pentru obţinerea autorizaţiei de
securitate la incendiu Corp E_________________
Servicii proiectare pentru obţinerea autorizaţiei de
securitate la incendiu Corp J__________________
Servicii proiectare pentru obţinerea autorizaţiei de
securitate la incendiu Corp F_________________
Servicii proiectare pentru obţinerea autorizaţiei de
securitate la incendiu Cămin studenţesc nr. 4
Servicii proiectare pentru obţinerea autorizaţiei de
securitate la incendiu Cămin studentesc nr. 5

Se doreşte obţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu la spaţiile de învăţământ şi căminele din
campusul universitar. Obţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru clădirile menţionate este o
condiţie obligatorie pentru desfăşurarea legală a activităţilor în aceste clădiri, impusă de prevederile art.
19, litera c şi art. 30 al. 1 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
De asemenea, cele 6 clădiri se încadrează la Anexa nr. 1, litera e din Hotărârea G.R. nr. 571/2016,
obţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru acestea, fiind obligatorie. Menţionăm că pentru
solicitarea autorizaţiilor de securitate la incendiu, trebuie întocmite documentaţiile tehnice aferente,
conform specificaţiilor Anexei nr. 4 din Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de
securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul nr. 129/2016, publicat în M.O. nr. 675
din 01.09.2016. Documentaţiile trebuie să conţină: - Scenarii de securitate la incendiu; - Planuri de
situaţie la scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor
proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru
toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu
ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea
şi lăţimea lor; - piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt
incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la
incendiu", şi, după caz, detalii de execuţie, cuprinzând situaţia propusă (faza P.T. şi D.E.); - relevee la
situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100
ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse; De asemenea, documentaţiile
menţionate vor fi ştampilate şi verificate de către un verificator de proiect atestat pentru cerinţa
fundamentală "securitate la incendiu" construcţii şi/sau instalaţii, pentru care acesta va emite un Referat
la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie.
Denumire contract: Achiziţie servicii de proiectare tehnica pentru constructii in scopul întocmirii
documentaţiei tehnice, prin relevare, completare (reactualizare) si modificare a documentaţiei tehnice
existente in Cartea Construcţiei, pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru clădirile
Universităţii Ştefan cel Mare - Suceava:
Lot 1 - Corp F
Lot 2 - Corp J
Lot 3 - Cămin nr. 4
Lot 4 - Cămin nr. 5 (Corp N)

-

Lot 5 - Corp D
Lot 6 - Corp E.

Beneficiarul contractului: Universitatea Ştefan cel Mare - Suceava
Durata solicitată de realizare a documentaţiei: 60 zile calendaristice (m axim până la data de
30.03.2017).
Perioada de garanţie a serviciilor de proiectare prestate: Până la obţinerea autorizaţiei ISU pentru
securitate la incendiu.
Predarea documentaţiei se va face pe suport de hârtie si pe suport electronic (CD-DVD in format
dwg pentru planse/desene si doc. pentru părţile scrise). Odata cu predarea documentaţiei proiectantul
cedeaza si drepturile de autor in favoarea autoritatii contractante.
Lot 1 - Corp F (Sd=2250 mp)
Lot 2 - CORP J (Sd=232 mp)
Lot 3 - CĂMIN 4 (Sd=5626 mp)
Lot 4 - CĂMIN 5 (Sd=872mp)
Lot 5 - Corp D (Sd=3681mp)
Lot 6 - Corp E (Sd=9850mp)
Oferta va trebui sa conţină toate costurile pentru elaborarea documentaţiei de autorizare pentru
securitatea la incendiu propriu zise, a documentaţiei pentru obţinerea unor eventuale avize precizare
de prevederile legale, pentru verificările tehnice si pentru predarea documentaţiei in bune condiţii.
Costul pentru plata avizelor intra in sarcina autoritatii contractante.
Prestarea serviciilor de proiectare cuprinde si susţinerea documentaţiilor tehnice elaborate la
avizatori. De asemenea cuprinde susţinerea documentaţiei de autorizare a clădirilor pentru
securitatea la incendiu, elaborate, in fata organelor ISU şi implicit modificarea acesteia la solicitarea
ISU, dacă este cazul.
întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei privind securitatea la incendiu., va fi
elaborata si va cuprinde toate documentele precizate prin Ordinul MAI nr. 129/2016. Parte din
documentele precizate in lege exista in cărţile tehnice ale construcţiilor si pot fi puse la dispoziţie,
pentru completarea dosarelor de autorizare, de către autoritatea contractanta.
Documentele necesare solicitării Autorizaţiei de securitate la incendiu, în conformitate cu
prevederile Ordinului M.A.I. nr. 129/2016 pentru fiecare clădire in parte sunt prezentate mai jos in
tabel.

c

t

Piese desennte Ia scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupiî caz, p e i ^ t r u
arhitectură, In cnre sunt incluse mHsurile de securitate In in c e n d ia ş i
instalaţii cu ral în asigurarea cerinţei "securitate ia incendiu", d in
documentaţia tehnicii in fazele de proiectare proiect tehnic - P.Tta*. ş j
detalii de execuţie

Relevee In
situaţia
existentă
pentru
fiecare
nivel,
secţiune şi
faţadă ale
construcţie
i, ta senrn
1:50,1:100
ari 1:200,
du pa caz,
pe care sc
marchează
, dacă e
cazul,
modificării
e propuse

Referatul
verifiento
rului de
proiect
atestat
pentru
ccrinţa
fundame
a talii
"securi ta
te
In
Incendiu
1
construcţ
ii şi/sau
instnlnţii
la fazele
de
proiectnr
e proiect
tehnic P.Th. şi
detalii de
exectiţic

Autorizat
le
coastruir
c

Scenariu
de
sccuri tnte
In
incendiu
însuşit de
un
verificata
r atestat
pc cerinţa
„B”

Corp D

Existn

X

X

Exista

X

Existii

X

Nu e s t e
c in u l

X

X

Corp E

Existii

Xntic

X

Exist»

X

Existn

X

Nu e s t e
cazul

X

X

Corp F

Există

Xnec

X

Există

Există

Există

X

Nu e s te
ctizul

X

X

X

X

X

X

X

Nu este
cazul

X

X

Nu este
cazul

X

X

Există

X

X

Chldire

Corp J

Plnn
situaţie,

de

scara
1:200,
1:500
ori
1:1000 (*1)

Instalaţii
iluminat de
siguranţă

lnstnlnţii de
hidranţi
interiori

Instalaţii
detecţie şi
alarmare
incendiu

Cămin 4

Există

Xnec

X

Există

X

Existn

Cftmin 5

-

X

X

Există

-

Existfl

Instalaţii
evncuarc
fum
(trape de
Tum)

Exista

Instnl s i ţ i î
detccfc jire
şi o p r- îre
autoim.ntă
agaze=lor

X - Este necesar a se întocmi
Xnec - Exista un document neconform —trebuie refăcut
NOTE:
*1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu
menţionarea distanţelor faţâ de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul
de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se
denumirea şi Jăţimea Jor

