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CAIET DE SARCINI 

 

 

Cap.I. Obiectul contractului 

Art.1 Achiziția directă va avea loc pentru selectarea în condiţii de concurenţă a unui contractant, 

persoană juridică, care să presteze servicii de  reparații, întreținere, materiale aferente și 

verificare obligatorie pentru hidranţii interiori/exteriori existenţi în sediile Direcţiei de 

Asistență Socială Brașov. 

 Cap.II. Scopul contractului 

Art.2 Firma contractantă trebuie să presteze servicii de  reparații, întreținere, materiale aferente 

și verificare obligatorie pentru hidranţii interiori/exteriori existenţi în sediile Direcţiei de 

Asistență Socială Brașov, conform cerinţelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini. 

Cap.III  Obligaţiile prestatorului – condiţii obligatorii 

Art.3 Serviciile de verificare obligatorie pentru hidranţii interiori/exteriori constau în 

următoarele: 

 1.Verificare furtun:elemente metalice corodate, scurgeri, deformări, distrugeri, crăpaturi pe 

întreaga lungime, în cazul unui semn de defect furtunul se înlocuiește cu un alt furtun încarcat 

la presiunea de lucru maxima; 

 2.Vericare dispozitive de fixare- dacă sunt solide și nedeteriorate; 

 3.Verificare debit de apă- dacă este continuu și suficient; 

 4.Verificare sistem de rulare-dacă funcționează ușor; 

 5.Verificare țeava refulare-dacă funcționează ușor; 

 6.Verificare cutii de protecție hidranți exteriori si se înlocuiesc -dacă sunt deteriorate; 

 7.Verificare garnituri– dacă sunt deteriorate, defecte sau lipsesc; 

 8.Verificare robineţi – dacă există scurgeri; 

 9.Verificare cutie hidrant interior; 

 10.Verificare existenţă indicatoare de marcare a hidranțiilor; 

 11.Verificarea ca instalaţia de hidranţi să fie în permanenţă sub presiune; 

 12.Verificarea stării de funcţionare a luminoblocurilor de siguranţă pentru marcarea hidranţilor 

interiori; 

Art.4 Dacă în urma verificărilor au fost identificate piese de schimb defecte sau lipsă, acestea 

vor fi înlocuite de comun acord cu achizitorul, în baza unei oferte de preț și a comenzii, cu 

încadrarea în limita fondurilor alocate. 

Art.5 Prestatorul va furniza și înlocui 40 metri furtun tip C, o bucată țeavă de refulare cu robinet 

și o bucată reducție BC. 

Art.6 Serviciile de verificare periodică obligatorie pentru hidranţii interiori/exteriori se 

efectuează cel puţin semestrial, în conformitate cu Normativul privind securitate la incendiu  a 
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construcţiilor, Partea a II-a Instalaţii de stingere, indicativ P118/2-2013, verificarea instalaţiilor 

de stingere incendii (hidranţi interiori/exteriori).  

Serviciile vor fi prestate la sediile  Direcției de Asistență Socială Brașov din str. Panselelor nr. 

23  şi Căminului pentru Persoane Vârstnice din str. Gladiolelor nr. 4  la un număr de 50 hidranți 

interiori și 2 hidranți exteriori.  

La terminarea serviciilor de verificare, se va aplica pe fiecare hidrant un abţibild în care se va 

specifica numele firmei care a  executat verificările şi data următoarei verificări periodice.  

Firma prestatoare va prezenta obligatoriu autorizaţie emisă de Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă. 

Art.7 Serviciile vor  fi efectuate cu profesionalism, de personal calificat cu atribuții în domeniu. 

Cap.IV. Durata contractului 

Art.8. Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziție publică. 

Art.9. Contractul ce urmează a fi încheiat se va derula pe parcursul anului 2021. 

Cap.V . Prezentarea și evaluarea ofertei, plata serviciilor 

Art.10 Criteriul de evaluare a ofertei va fi preţul cel mai scăzut/total achiziţie calculat ca 

sumă între prețul total al hidranților verificați (2 verificari) și prețul total al 

materialelor furnizate și înlocuite (materialele sunt prevăzute la art. 5 din caietul de 

sarcini). Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA, cu 2 zecimale.  

Preţul ofertei nu se actualizează. Ofertantul are obligația să completeze o Declarație pe 

proprie răspundere privind obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor 

de muncă; ofertantul are obligația să indice faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de 

obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, precum și cele din domeniile 

mediului și social și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului, astfel cum sunt 

indicate în cadrul art.51 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare. In 

acest sens ofertanții vor prezenta o declarație pe propria răspundere conform art.51 alin. 2 din 

Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Informațiile detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare și se referă la condițiile din 

domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, se pot obține de pe site-ul: 

http://www.mmuncii.ro, http://www.mmediu.ro 

Oferta va fi transmisă la sediul Direcţiei de  Asistență Socială Brașov din Mun. Braşov str. 

Panselelor nr. 23 – Registratură, cu mențiunea ”În atenția Biroului, Achiziții Publice, 

Aprovizionare” sau la adresa de e-mail achizitii@dasbv.ro. 

Art.11 Plata serviciilor prestate și a materialelor se va face în cont de Trezorerie, în termen de 

30 de zile de la data înregistrării facturii la achizitor. 
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