Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _/BA/02 noiembrie 2017

CAIET DE SARCINI
pentru achiziţia de servicii de supraveghere şi asistenţă tehnică în utilizare a
centralei termice din dotarea
Institutului National de Hematologie Transfuzională
„C.T. Nicolau” București
1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI
Instituțiile care deţin centrale termice, au obligaţia, conform legislaţiei în vigoare, sa asigure
supravegherea şi asistenţa tehnică în utilizare a acestora.
Prezenta procedura are ca obiect: achiziţionarea serviciilor de supraveghere şi asitenţă tehnică
în utilizare a centralei termice din dotarea „Institutului National de Hematologie Transfuzionala „C.T.
Nicolau” (INHT), cod CPV: 71356200-5, compusă din:
cazan preparare apă caldă 70/90°C PRK 470 Arca Caldaie, producţie Italia, model PRK 470;
arzător cu funcţionare mixta gaz/motorina Ecoflam 70 TI;
statie dedurizare a apei AS 90/METER;
pompe de circulaţie agent termic Grudfos;
vase de expansiune 10 L;
tablou comanda automatizare si elemente de automatizare;
boilere apă caldă 500L;
distribuitor-colector.
Centrala termică asigură încălzirea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul din
următoarele instituţii: Institutului National de Hematologie Transfuzionala „C.T. Nicolau” (INHT),
Centrul de Transfuzie Sanguină a Municipiului Bucureşti (CTSMB), Agenţia Naţională de Transplant
(ANT) şi Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice (RNDVCSH).
-

2. PRECIZĂRI GENERALE
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuie şi constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică. Acest caiet de
sarcini este elaborat în concordanţă cu necesităţile obiective ale autorităţii contractante şi cu
respectarea regulilor de bază prevăzute în documentaţia de atribuire. Cerinţele impuse prin acest caiet
de sarcini sunt minimale, obligatorii şi eliminatorii, astfel încât ofertele care nu îndeplinesc aceste
cerinţe sunt declarate neconforme.
Tariful prezentat in oferta financiara va cuprinde toate cheltuielile necesare efectuării
serviciilor de supraveghere şi asitenţă tehnică în utilizare a centralei termice.
3. REGLEMENTĂRI LEGALE
(1) Prescripţie tehnică ISCIR PT C9-2010, cazane de apă caldă şi cazane de joasă presiune;
(2) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, a
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil;
(3) Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
(4) HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea
de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
(5) Legea 307/21.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
(6) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
(7) HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru.
4. TERMENUL DE EXECUŢIE
Serviciile se vor asigura pentru o perioada de 2 luni (noiembrie și decembrie 2017) de către
un fochist asigurat de către ofertant, care va executa serviciul în ture împreună cu alţi 3 fochişti
asiguraţi de către CTSMB. Aceste servicii se efectuează prin semnarea unui contract intre achizitor si
prestator, valabil de la data de 1 noiembrie 2017 şi până la 31 decembrie 2017.
5.1 OBLIGAŢIILE prestatorului de servicii
(1) Prestatorul are obligaţia exploatării în condiţii de securitate a centralelor termice şi deţine personal
cu cunoştinţe şi abilităţi privind:
- competenţele necesare pentru aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, aplicarea
întocmai a prescripţiilor tehnice ISCIR şi a normelor PSI, în scopul desfăşurării unor activităţi lipsite
de riscuri care pot să apără din executarea unor manevre greşite asupra instalaţiilor centralei termice,
în situaţii de avarii sau prin nerespectarea atribuţiilor specifice locului de muncă;
- competenţa necesară pregătirii instalaţiilor centralei termice în vederea pornirii acesteia;
- competenţa necesară supravegherii centralei termice în timpul funcţionării şi oprirea acesteia în
cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă, a avariilor la centrala termică şi instalaţiilor auxiliare;
- competenţa necesară identificării localizării şi semnalizării defecţiunilor tehnice care pot apărea în
timpul pornirii, exploatării şi opririi centralei termice.
(2) Prestatorul are obligaţia de a respecta cerinţele referitoare la condiţiile de muncă şi cele de
securitate şi sănătate în muncă care sunt în vigoare la nivel naţional.
(3)
Să asigure personalului care participă direct la lucrările de reparare echipament de protecţie

adecvat. Pentru orice accident survenit în timpul şi din cauza naturii lucrărilor, prestaorul de lucrări
este direct răspunzător.
(4) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea şi a acorda asistenţă tehnică în exploatarea centralei
termice din dotarea INHT. în acest sens, toate evenimentele constatate în perioada desfăşurării
programului de lucru vor fi consemnate în registrul de evidenţă a funcţionării centralei termice.
(5) Fochistul care prestează servicii de supraveghere şi asistenţă tehnică în exploatarea centralei
termice din dotarea INHT are obligaţia să deţină autorizaţie de fochist pentru cazane de apă caldă clasa
C, autorizat ISCIR, dovedit prin xerocopie după autorizaţie care se vor depune la ofertă, fiind
răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor utilizate, cât şi de calificarea personalului
folosit pe toată durata contractului.
(6) Prestatorul este răspunzător de siguranţa în exploatare a instalaţiei termice.
(7) Serviciile prestate, în baza contractului de servicii, vor respecta standardele de calitate specifice.
(8) Să nu producă degradări asupra altor elemente ale instalaţiei termice existente în cadrul
obiectivului.
5.2. OBLIGAŢIILE pentru personalul care va efectua supravegherea şi asistenţa
tehnică în utilizare a centralei termice
(1) Asigurarea la parametrii optimi de funcţionare a instalaţiilor de încălzire.
(2) Cunoaşterea funcţionării întregii centrale termice şi a instalaţiilor termice din toate clădirile
INHT.
(3) Respectă întocmai instrucţiunile de exploatare a centralei termice.
(4) Asigură temperatura de 18-20 grade în încăperile INHT, CTSMB, ANT şi RNDVCSH pe
perioada noiembrie – decembrie 2017, precum şi a apei calde menajere.
(5) îngrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire.
(6) Răspunde de ordinea, curăţenia şi igienizarea centralei termice şi a spaţiilor din jurul acesteia.
(7) Verifică în permanenţă starea de funcţionare a centralei şi a elementelor componente la parametrii
corespunzători.
(8) Predă serviciul de supraveghere şi asistenţă tehnică în exploatarea centralei termice din dotarea
INHT pe bază de proces-verbal.
(9) Sprijină instalatorii în remedierea defecţiunilor apărute spontan sau în unele lucrări de reparaţii la
instalaţia termică.
(10) Nu lasă instalaţia cu foc continuu şi tablourile electrice în funcţiune fără supraveghere.
(11) Răspunde de buna funcţionare a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine şi nu are voie să
înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei.
(12) Respectă orele de program, evitând întârzierile şi plecările din timpul orelor de serviciu.
(13) Se interzice sosirea în instituţie în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor alcoolice în
unitate, precum şi folosirea unui limbaj neadecvat în relaţia acestuia cu personalul INHT.
(14) Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul său
de activitate.
(16) Informează imediat administratorul INHT privind orice defecţiune în funcţionarea
corespunzătoare a instalaţiilor.
(17) însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
(18) Desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului,
pe linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria

persoană cât şi alte persoane (copii/tineri/adulţi) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în
timpul activităţii.
(19) Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu, respectă principiile care
stau la baza activităţii instituţiei şi regulile deontologice.
(20) Pe timpul executării serviciului, poartă obligatoriu echipament de protecţie adecvat.
5.3 OBLIGAŢIILE autorităţii contractante
1. Să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în
propunerea financiară şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
2. Să recepţioneze serviciile prestate, cantitativ şi calitativ.
3. Să plătească preţul lucrărilor către prestator în termen de 30 zile de la emiterea facturii de către
acesta. Nu se acordă avans pentru prestarea serviciilor.
6. PROPUNEREA TEHNICĂ
1. Propunerea tehnică trebuie să demonstreze că ofertantul a înţeles corect cerinţele din caietul
de sarcini şi că soluţiile tehnice prezentate îndeplinesc în totalitate aceste specificaţii.
2. Propunerea tehnică trebuie să convingă autoritatea contractantă de faptul că, în caz de atribuire,
ofertantul dispune de resursele umane şi materiale suficiente, precum şi de experienţa necesară pentru
îndeplinirea contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.
3. Propunerea tehnică trebuie să prevadă inclusiv o declaraţie din care să rezulte că la elaborarea
ofertei a avut în vedere obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi securitate şi sănătate în
muncă şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului.
7. PERIOADA DE VALABILITATE a ofertei: minimum 30 zile de la data depunerii acesteia.
8. DEPUNEREA OFERTELOR
(1) Operatorii economici interesaţi să depună o ofertă trebuie să facă dovada că au în obiectul de
activitate al societăţii activităţi compatibile cu serviciile solicitate în prezentul caiet de sarcini.
(2) Criteriul de atribuire a contractului va fi „preţul cel mai scăzut”.
(3) Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele minime impuse prin caietul de sarcini vor fi respinse.
(4)
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări la documentele şi oferta
depusă.
9. DOCUMENTE NECESARE
Pentru participarea la procedură, societatea prestatoare trebuie să depună următoarele documente în
copie și cu mențiunea ”Conform cu originalul” în plic sigilat .
Scrisoare de înaintare a ofertei;
Informaţii generale (denumire, adresă, cod poştal, telefon, fax, e-mail, CUI, nr. înregistrare,
obiectul de activitate, cifra de afaceri în ultimii 3 ani);
Certificat de înregistrare fiscală;
Certificat de înregistrare a societăţii comerciale;
Declaraţie de eligibilitate;
Declaraţie privind confidenţialitatea;
Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani;
Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului, social şi al

relaţiilor de muncă;
Oferta tehnică;
Tabel nominal cu personalul care va deservi centrala termică a INHT;
Atestatele ISCIR ale personalului care va deservi centrala termică a INHT, copii ale BI/CI;
Extras din revisal pentru personalul care va deservi centrala termică a INHT;
Formular de ofertă (oferta financiară);
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice
Plicul se depune la Registratura Institutului National de Hematologie Transfuzională „C.T.
Nicolau” București din strada Dr. Constantin Caracaş nr. 2-8, sector 1,
Informații suplimentare puteți obține la telefon: 031/425.12.30; fax: 021/319.31.71 sau e-mail:
achizitii-inht@donare-sange.ro .

Membrii comisiei de întocmire a prezentului caiet de sarcini:
Președinte: Ing. Adrian Gheonea

___________________

Membru: Subing. Mihai Marinescu

___________________

Membru: Victor Schillinger

___________________
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