
CAIET DE SARCINI 
privind achizitia de 

SERVICII DE MENTENANTA ~I iNTRETINERE LUNARA PENTRU STATIA DE 
POMPARE ~I SISTEMUL DE STINCERE INCENDIU CU DRENCERE, 

SPRINKLERE ~I HIDRANTI PENTRU STADIONUL CLUJ ARENA 

1. lntroducere 
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire $i include 
ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea 
Tehnica $i Propunerea Financiara) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul 
Contractului ce rezulta din procedura. 
Propunerea Tehnica $i Propunerea Financiara trebuie sa indeplineasca cerintele $i 
conditiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime $i obligatorii. 
Caietul de sarcini va face pa rte din contract. 

2. lnforma\ii despre autoritatea contractanta, contextul contractului 
AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Cluj -Activitate Economica 
Directia de Administrare $i Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului 
Judetean Cluj se ocupa in principal de administrarea $i funqionarea stadionului Cluj 
Arena asigurand desfa$urarea de evenimente. 

Autoritatea contractanta dore$te demararea unei proceduri de achizitie publica in 
vederea incheierii unui Contract, cu un singur operator economic, pentru achizitia de 
servicii de mentenanta $i intretinere lunara pentru statia de pompare $i sistemul de 
stingere incendiu cu drencere, sprinklere $i hidranti pentru stadionul Cluj Arena. 

lnformatii despre contextul care a determinat achizi\ionarea produselor 
Construqia noului stadion a inceput in anul 2009 $i a fost finalizata la sfar$itul anului 2077, 
fiind amplasat pe locul fostului stadion Ion Moina. Campus din doua tribune $i doua 
peluze, stadionul are o capacitate de 30.200 locuri, majoritatea acoperite. Fiind construita 
la cele mai inalte standarde, arena este cotata ca fiind un stadion din categoria UEFA 
Elite. Proprietarul stadionului este Consiliul Judetean Cluj . Cea mai importanta 
intrebuintare a arenei sunt partidele de fotbal, dar stadionul poate sustine $i competitii 
olimpice datorita pistei de atletism de care dispune sau concerte. 

Tn acest sens, achizitia este necesara pentru buna desfa$urare a activitatii curente. 

Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, 
cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza obligativitatea $i 
modalitatea indeplinirii masurilor de prevenire $i de stingere a incendiilor, cu prevederile 
Ordinului 7784/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea $i asigurarea 
activitatii de evacuare in situatii de urgenta cu modificarile si completarile ulterioare care 
reglementeaza masurile care trebuie luate in cazul aparitiei situatiilor de urgenta, 
precum $i de prevederile Legii nr. 487/2004 privind protectia civila, cu modificarile si 
completarile ulterioare si tinand cont de faptul ca in cladirea in care i$i desfa$oara 
activitatea D.A.E.S.C.A este montata o instalatie de stingere incendiu de hidranti interiori, 
sprinklere,drencere si hidranti exteriori , se impune asigurarea bunei funqionari a tuturor 
instalatiilor $i echipamentelor de limitare $i stingere a incendiilor. 



De asemenea, conform normativului PSI PllS/2-2073, art. 28 este obligatorie verificarea 
eel putin semestriala a instalatiilor de stingere $i avizarea funqionarii acestora. Tn vederea 
desfa$urarii 1n conditii de securitate a activitatilor specifice ale personalului, D.A.E.S.C.A 
intentioneaza sa achizitioneze servicii care sa asigure masurile $i sarcinile organizatorice, 
tehnice, operative, 1n scopul prevenirii $i reducerii riscurilor de producere a incendiilor $i 
asigurarii interventiei operative pentru limitarea $i stingerea incendiilor, 1n vederea 
evacuarii, salvarii $i proteqiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor $i mediului 
1mpotriva efectelor situatiilor de urgenta. 

Stadionul Cluj Arena are 1n dotarea sa un sistem de stingere incendiu cu drencere, 
sprinklere ~i hidran~i. Pentru buna funqionare a sistemului este nevoie de fncheierea 
unui contract de service ~i mentenan~a care sa Tnlocuiasca consumabilele ~i sa intervina 
pentru repara~ii la nevoie. 

3. Descrierea seNiciilor solicitate 
3.1. Cerin~e privind organizarea seNiciilor 

Scopul achizitiei Tl reprezinta Tncheierea unui contract de prestari servicii care sa asigure 
fndeplinirea cerintelor legale de funqionare $i mentenanta a instalatiei de stingere 
incendiu cu drencere, sprinklere ~i hidran~i. 

ACTIVITATI MINIME CERUTE PRESTATORULUI 

Serviciile solicitate au ca scop final funqionarea la parametrii proiectati a instalatiilor de 
limitare $i stingere a incendiilor care sunt Tn dotarea stadionului Cluj Arena. 

Tn acest scop se vor efectua urmatoarele opera~iuni: 

• Mentenanta statij de pompare pentru incendiu 
Fi$a de lucrari 

• verificare vizuala generala 
• verificare parametri de funqionare pompe 
• verificare grad de coroziune 
• verificare/manevre vane $i robineti 
• verifica re racord uri 
• verificare suporti de fixare componente 
• verificare vas de expasiune 
• verificare aparatelor de masura $i control 
• verificare tablouri de comanda 
• teste de functionare 
• verificare metrologica AMC din instalatie 
• verificare avertizare optica $i acustica instalatie stingere 
• se vor aplica marcaje cu vopsea culoare ro$ie sau etichete autoadezive pe elementele 

supuse reviziei 
• completare Raport revizie instalatie de stingere incendiu 
• verificarea starii tehnice a electropompelor pentru stingerea incendiilor care se afla Tn 

dotarea statiilor de pompe pentru incendiu $i dupa caz, a agregatelor de aqionare 
(electromotoare) astfel Tncat acestea sa se afle permanent Tn stare de funqionare la 
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parametrii de fiabilitate prestabiliti $i Tn raport cu conditiile/cerintele stabilite de catre 
proiectant. 

• Mentenanta hidrant i interiori/exteriori 
Fi§a de lucrari 

• verificare vizuala genera la 
• verificare grad de coroziune 
• verificare furtune 
• verificarea ajutajelor de refulare 
• verificare/manevre robineti 
• verificare capete de conexiune 
• verificare garnituri de etan$eitate 
• verificarea cutiilor de proteqie 
• verificarea indicatorilor $i a etichetelor 
• verificarea dotarii cu chei de aqionare 
• curatare, revopsire ungere 
• la hidrantii exteriori se va ridica la nivelul terenului cutia de hidrant, se va lubrifia vana, 

se vor pregati pentru sezonul rece 
• hidrantii de incendiu interiori/exteriori se vor marca conform prevederilor legislatiei Tn 

vigoare 

• Mentenan a s 
Fi§a de lucrari 

• verificare vizuala genera la 
• verificare grad de coroziune 
• verificare capete de sprinklere/drencere 
• desprafuire $i curatare a ansamblelor 
• verificare parametri de presiune 
• verificarea indicatiilor pe ramificatiile de distributie 
• verificarea sistemelor ACS. 

Se vor avea in vedere: 
• In conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a construqiilor Partea a Il

a - lnstalatii de stingere lndicativ Pll8/2 - 2013 se va avea Tn vedere verificarea lunara, 
trimestriala, semestriala $i anuala a instalatiei de stingere incendiu; 

• T n la tu ra rea defectelor constatate; 
• Verificarea finala a funqionalitatii instalatiei (din punct de vedere al presiunii agentului 

de stingere, al raspunsului dorit Tn eventualitatea producerii unui incendiu); 

• Emiterea de Procese verbale de verificare fn funqionare, conform legislatiei Tn vigoare. 

lnterventiile preventive se realizeaza conform unei planificari anuale Tntocmita de catre 
furnizor $i validata de catre beneficiar. Prestatiile se vor desfa$ura fn zilele lucratoare Tn 
timpul intervalului orar 8:00 - 16:00. 
lnterventiile corective se realizeaza Tn baza sesizarii beneficiarului, cu obligatia de 
interventie $i rezultat, astfel: 
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• defeqiuni minore implicand funqionarea partiala a instalatiei - interventie Tn maxim 
2 ore de la sesizare $i remediere Tn maxim 24 ore; 
• defeqiuni majore impl icand defeqiunea totala a instalatiei - interventie Tn maxim 72 
ore de la sesizare $i remediere Tn maxim 48 ore. 

Pe durata contractului se estimeaza a fi Tnlocuite piesele/subansamblele din Anexa l. Tn 
cazul Tn care se constata ca este necesara Tnlocuirea de piese sau subansamble defecte 
care nu sunt prevazute Tn Anexa l (piese estimate a fi Tnlocuite pe durata contractului), 
pentru acestea prestatorul va Tntocmi un deviz estimativ. Diagnosticarea 
echipamentului Tn vederea efectuarii reparatiilor $i eliberarea devizului estimativ cade Tn 
sarcina prestatorului. Dupa acceptarea de catre beneficiar a devizului estimativ se va 
efectua Tnlocuirea pieselor/subansambelor defecte. 

Garantia acordata de catre prestator va fide: minim 6 luni pentru manopera $i minim 72 
I uni pentru piesele/subansamblele Tnlocuite. 

DESCRIEREA INSTALATIEI DE STINGERE INCENDIU CU DRENCERE, SPRINKLERE ;ii 
HIDRANTI 

Compresoare aer pentru instala t ia de sprin klere 4 buc 
Pom pe instala t ie sprinklere Q=90mc/h , Hp=40mca 3 buc 
Pom pe instala t ie drencere Q=245mc/h , Hp=32mca 3 buc 
Pom pe Hidrant i Q=90mc/h, Hp = 45mca 4 buc 
Hidrant i interiori 46 buc 
Hidrant i exteriori 5 buc 
Hidrant i subterani 4 buc 
ACS 4 buc 
lnstalatia de sprink lere (Sprinklere cu rozeta Tn sus T=68gr.C; k=80; 72388 mp 
701/min/mp) $i drencere deserve;;te parcarea subterana a stadionului 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Serviciile solicitate trebuie sa Tndeplineasca cerintele priv1toare la funqionalitate, 
eficienta, fiabilitate Tn conformitate cu specificatiile producatorului pentru substantele $i 
produsele utilizate $i garantate de acesta, astfel Tncat acestea sa Tndeplineasca scopul 
declarat anterior. 

Serviciile vor fi efectuate Tn prezenta unui reprezentant al beneficiaru lui. 

Conformitatea materialelor $ilsau produselor utilizate de prestator este data de faptul ca 
acestea su nt mentionate Tntr-o fi$a tehnica emisa de producator Tn care sa fie specificate 
toate caracteristicile tehnice funqionale, instructiuni de utilizare $i eliminare, de 
depozitare, efecte nocive asupra populatiei sau mediului Tnconjurator precum $i alte 
informatii pe care producatorul le considera utile. 

Toate produsele trebuie sa corespunda cerintelor tehnice mini me solicitate prin Caietul 
de sarcini. 

Prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar Tn scopul 
asigurarii utilizarii corespunzatoare $i corecte a echipamentului. 
La finalul interventiilor sau lucrarilor personalul prestatorului va efectua probe de 
funqionare Tn prezenta beneficiarului pentru echipamentele asupra carora s-a 
intervenit. Pentru fiecare interventie efectuata prestatorul va Tntocmi un Raport de 
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interventie/Proces verbal de verificare lunara care va fi confirmat de catre un 
reprezentant al beneficiarului. 
Personalul prestatorului se obliga sa respecte reglementarile $i regulamentele interioare 
ale beneficiarului, pe toata durata prezentei sale Tn zona unde este instalat echipamentul. 

3.2. Durata contractului 
Contractul de achizitie publica se va Tncheia pana la data de 31.12.2021. 

3.3. Atributiile !;ii responsabilitatile Part;ilor 
3.3.l. Responsabilitati ale prestatorului 

l. Sa achizitioneze produsele $i sa presteze serviciile de mentenanta ~i Tntretinere lunara 
pentru statia de pompare ~i sistemul de stingere incendiu cu drencere, sprinklere $i 
hidranti pentru stadionul Cluj Arena prevazute Tn Caietul de sarcini . 
2. Sa achizitioneze produsele $i sa presteze serviciile prevazute Tn Caietul de sarcini, Tn 
conformitate cu Propunerea Tehnica, la termenele $i conditiile stabilite prin Contract. 
3. Personalul prestatorului se obliga sa respecte reglementarile $i regulamentele 
interioare ale beneficiarului, pe toata durata prezentei sale Tn zona unde sunt instalate 
echipamentele. 
4. Prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar Tn scopul 
asigurarii utilizarii corespunzatoare $i corecte a instalatiei. 
5. Orice solicitare pentru interventia de urgenta se va onora Tn termen de 2 ore Tn zilele 
lucratoare $i 24 de ore Tn zilele nelucratoare. 
6. Pe durata contractului prestatorul are obligatia ca la cererea beneficiarului, pentru 
evenimentele la care se estimeaza un numar de peste 5000 de persoane, precum $i la 
alte evenimente la care beneficiarul solicita prezenta unui reprezentant al prestatorului, 
sa asigure gratuit supravegherea instalatiilor pe toata durata evenimentului. Tn acest 
sens prestatorul va desemna o persoana specializata care sa colaboreze cu pompierii ~i 
angajatii D.A.E.S.C.A. pentru a asigura funqionalitatea instalatiei de stingere incendiu cu 
drencere, sprinklere $i hidranti . 
7. Sa desemneze o persoana de contact permanent $i sa transmita autoritatii 
contractante, urmatoarele: nume, prenume, nr. telefon fix, nr. fax, nr. telefon mobil, 
adresa de e-mail etc.; 
8. Sa execute operatiile de Tntretinere, revizii $i reparatii, conform prevederilor din 
instruqiunile tehnice de Tntretinere ~i exploatare emise de catre producatorul 
echipamentelor, a normelor detimp ~i a conditiilor de calitate specificefiecaruia/fiecareia 
Tn parte. Procedurile de Tntretinere, revizii $i reparatii a instalatiei, vor respecta manualul 
de service al producatorului instalatiei, utilizand totodata echipamentul pentru reparatii 
indicat de producator. 
9. Sa verifice serviciile prestate astfel Tncat, instalatia sa corespunda din punct de vedere 
tehnic normelor impuse de legislatia Tn vigoare. 
70. Sa emita recomandari scrise privind modul de utilizare/Tntretinere a instalatiei ce a 
facut obiectul unor interventii de service. 
77. Sa efectueze serviciile de Tntretinere $i reparatii cu piese de schimb cu caracteristici 
tehnice $i dimensionale care sale asigure un nivel calitativ, de performanta $i siguranta 
Tn exploatare. Acestea trebuie sa fie Tn concordanta cu reglementarile tehnice definite Tn 
legislatia interna referitoare la standardele nationale care adopta standarde europene. 
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72. Sa asigure in zilele lucratoare un program de lucru prelungit, atunci cand situatia o 
impune. 
73. Sa intocmeasca documentele de constatare, devizul estimativ al lucrari ?i sa presteze 
serviciile dupa primirea acceptului de la autoritatea contractanta. 
74. Sa anunte autoritatea contractanta ori de cate ori a par diferente fata de documentele 
initiale de constatare. 
75. Sa mentina legatura permanenta cu reprezentantul autoritatii contractante pentru 
rezolvarea rapida a oricaror probleme legate de reparatii, facturi etc. 
16. Sa asigure piesele de schimb ?i materialele de exploatare necesare reparatiilor ?i 
reviziilor, iar piesele ~i subansamblele inlocuite sa fie restituite autoritatii contractante. 
77. Sa permita unui reprezentant al achizitorului sa urmareasca reparatia pe toata 
perioada de derulare/executie a acesteia. 
Prestatorul va informa persoana responsabila, nominalizata de autoritatea contractanta, 
asupra tuturor eventualelor interventii aparute accidental in cadrul procesului de revizie 
sau reparatie ~i va obtine acordul acesteia pentru fiecare interventie suplimentara ce 
trebuie efectuata in vederea aducerii echipamentului la parametrii de exploatare 
precizati de catre producatorul fiecarui tip de echipament in parte. 
Prestatorul va motiva interventia suplimentara printr-o constatare sau o documentatie 
tehnica prin care se va face dovada necesitatii efectuarii respectivei interventii. 
Documentatia tehnica mentionata se va ata?a in completare la devizul estimativ de 
reparatie ?i va sta la baza analizei preliminare necesare aprobarii de catre autoritatea 
contractanta a costurilor aferente repararii/inlocuirii reperelor in cauza ?i/sau a efectuarii 
operatiunilor de remediere propuse. 
18. Sa ia toate masurile legale de asigurare a personalului propriu implicat in realizarea 
contractului, pe linie de protectia muncii, mediu $i P.S.I., instruirea acestuia, acordarea 
echipamentului de lucru $i protectie, cercetarea eventualelor accidente de munca $i 
inregistrarea acestora; 
19. Sa asigure paza bunurilor achizitorului $i sa asigure integritatea acestora pe perioada 
reparatiilor. 
20. Oferta de pret trebuie sa cuprinda pretul materialelor cuprinse in Anexa l. 
27. Sumele ofertate sunt ferme pe toata durata contractului. 
22. Materialele vor fi livrate de catre prestator la valoarea din oferta financiara, in baza 
unui deviz. 
23. Beneficiarul nu are obligatia sa achizitioneze toate materialele ofertate in caietul de 
sarcini, acestea urmand a fi achizitionate in functie de necesitate. 
24.Prestatorul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce prive$te protectia 
mediului. 

3.3.2. Responsabilitatile autoritatii contractante 
Autoritatea contractanta este responsabila pentru indeplinirea urmatoarelor atributii: 
l. Respecta rea termenelor de plata; 
2. Evaluarea ?i analiza oricarei probleme semnalate de catre prestator ?i transmiterea de 
solutii in eel mai scurt timp; 
3. lncluderea in bugetul propriu a resurselor financiare necesare platii tuturor reparatiilor 
efectuate de prestator ~i plata pretului tuturor serviciilor efectiv $i corect prestate, pe 
baza facturii prezentate de Prestator ~i acceptate la plata de catre Achizitor, conform 
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tarifului stabilit $i la termenul prevazut. Prestarea serviciilor este confirmata prin procesul 
verbal de receptie semnat, fara observatii de catre ambele parti; 
4. Verificarea calitatii serviciilor prestate prin efectuarea unor probe; 
5. Organizarea de ~edinte de lucru cu prestatorul ori de cate ori este necesar pentru a 
identifica Tmpreuna solutiile cele mai optime pentru a nu bloca interventia operativa; 
6. Desemnarea echipei implicate ~i responsabile cu interactiunea ~i suportul oferit 
Contractantului; va numi responsabilul de contract care va monitoriza permanent 
derularea contractului $i va asigura contactul nemijlocit cu Prestatorul. 

4. I poteze ~i Riscu ri 
Tn cazul in care beneficiarul serviciilor constata ca serviciile nu sunt de calitate, se vor lua 
urmatoarele masuri: 

- impunerea, Tn sarcina prestatorului, a pagubelor produse beneficiarului serviciului, Tn 
toate cazurile Tn care prestatorul nu a respectat prevederile stabilite Tn contract; 

- remedierea tuturor consecintelor constatate referitoare la lipsa sau nefunqionarea 
dotarilor pe care unitatea prestatoare o are, la lipsa eficacitatii tratamentelor aplicate sau 
solutiilor ~i produselor utilizate in operatiunile de distrugere, neutralizare, combatere 
pentru cares-a angajat. 

Constatarea deficientelor se realizeaza de catre beneficiarul serviciilor, ocazie cu care se 
Tncheie o nota constatatoare, in doua exemplare, care va fi semnata de persoanele 
responsabile din partea beneficiarului ~i reprezentantul prestatorului. Prestatorul ia 
masurile care se impun pentru remedierea deficientelor constatate, Tn eel mult 72 de ore 
de la semnarea notei. 

Remedierea deficientelor constatate se realizeaza pe cheltuiala prestatorului. 

Prestatorul va suporta toate consecintele prevazute de lege Tn cazul Tn care acesta nu 
onoreaza contractul ce urmeaza a se Tncheia. 

Tn perioada de garantie, dupa repetarea tratamentului, prestatorul va suporta toate 
cheltuielile suplimentare pentru serviciile necorespunzatoare. 

5. Locul desfa~urarii activitatilor 
AUTOR IT ATEA CONTRACT ANT A: J udetu I Cluj - Activitate Econom ica 
Adrese ~i referinte utile: 
Direqia de Administrare $i Exploatare a Stadionului Cluj Arena (DAE.S.CA) 
Adresa: Str. Stadionului nr.2, Cluj-Napoca,jud. Cluj 

6. Planul de implementare a contractului 
- constatarea starii tehnice a instalatiei ~i a eventualelor defeqiuni ale acesteia ; 
- emiterea unui deviz estimativ cu privire la necesarul pieselor de schimb; 

- asigurarea pieselor de schimb; 

- repararea propriu-zisa la data programarii ~i emiterea devizului final de reparatie; 
operatiunile de reparatie ~i revizii tehnice trebuie sa conduca la readucerea instalatiei la 
parametrii tehnici de funqionare stabiliti de firma constructoare; 

- executarea serviciului se va efectua, numai dupa primirea acceptului autoritatii 
contractante; 
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- facturarea prestatiilor se va realiza la finalul efectuarii reparatiei Tn baza procesului 
verbal de receptie confirmat ~i semnat de autoritatea contractanta. 

7. Aprovizionarea pieselor de schimb utilizate in cadrul contractului 
Reparatiile se executa prin Tnlocuirea de piese ~i subansamble agreate de producator, 
etichetate/~tantate de catre producator. 
Aprovizionarea pieselor de schimb/materialelor utilizate Tn cadrul contractului intra Tn 
responsabilitatea Prestatorului. 
Comanda ~i aprovizionarea acestora de catre Prestator se face numai dupa prezentarea 
~i acceptarea Devizului de catre autoritatea contractanta. 
(Dupa caz) Autoritatea contractanta solicita achizitia ~i montarea de piese noi (cu 
predarea la schimb a piesei vechi) Tn cazul reperelor din Anexa l. 
Piesele care au fost Tnlocuite, rezultate Tn urma proceselor tehnologice de reparatii se vor 
preda autoritatii contractante odata cu facturile aferente devizelor de reparatii. 

8. Resursele necesare/expertiza necesara pentru realizarea activitatilor din Contract 

Cerinte privind resursele minime necesare pentru realizarea obiectului Contractului: 

Prestatorul va trebui sa Tndeplineasca toate cerintele legale necesare pentru 
desfa~u ra rea acestor activitati. 

Prestatorul este obligat sa demonstreze cu documente ca este abilitat de catre 
lnspectoratul General pentru Situatii de Urgenta conform O.M.A.I. nr. 87/2010 sa presteze 
serviciile cerute ~i ca dispune de personal calificat, cu capacitate profesionala adecvata. 

Prestatorul va fi autorizat ~i atestat, conform ORDIN Nr. 112 din 16 iulie 2014 pentru 
modificarea ~i completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza 
lucrari Tn domeniul apararii Tmpotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului 
administratiei ~i internelor nr. 87/2010 Tn urmatorul domeniu: 
d) instalarea ~i intretinerea sistemelor ~i instalatiilor de limitare ~i stingere a incendiilor, 
cu exceptia celor care contin a nu mite gaze fluorurate cu efect de sera. 

Prestatorul trebuie sa aiba implementat sistemul de management al calitatii - Certificat 
SR EN ISO 9007. 

Prestatorul va numi un reprezentant responsabil cu monitorizarea ~i implementarea 
prevederilor Contractului, care va comunica direct reprezentantii Autoritatii 
contracta nte. 

9. Modul de elaborare a propunerii financiare 
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel Tncat sa rezulte ca sunt Tndeplinite Tn totalitate 
cerintele aferente Caietului de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea 
de cat re ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute Tn Caietul de sarcin i. 

Ofertantul are obligatia de a prezenta urmatoarele informatii Tn cadrul propunerii 
financiare: 
-Valoare piese de schimb 
-Valoare manopera 
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de 
valabilitate a ofertelor. 
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Ofertantul are obligatia de a depune oferta pentru toate materialele ~i serviciile descrise 
Tn prezentul Caiet de sarcini. 
Propunerea financiara se va exprima Tn lei, exclusivTVA, cu doua zecimale. 
Oferta financiara va cuprinde un centralizator din care sa reiasa pretul fiecarui serviciu 
prestat/piese de schimb: 

- oferta financiara a tarifului lunar pentru operatiunile de mentenanta ale 
instalatiilor de sprinklere, hidranti $i a statiilor de pompare care deservesc aceste 
instalatii; 

- oferta tehnica $i financiara pentru piesele de schimb mentionate Tn Anexa l 

10. Garantii 
Garantia se acorda Tn conditiile Legii nr. 449/2003 modificata ~i completata prin OUG 
174/2008 privind vanzarea produselor ~i garantiile asociate acestora. Garantia acopera 
defecte de fabricatie, Tn conditiile exp\oatarii corecte, respectarii planului de mentenanta, 
exploatare, depozitare, etc., stabilite de producator. 
Garantia acopera repararea sau Tnlocuirea pieselor recunoscute ca fiind defecte, conform 
tehnologiilor ~i metodelor de diagnosticare ale producatorului . 
Perioada de garantie a pieselor de schimb/subansamblele Tnlocuite este de minim 12 
\uni. 
Perioada de garantie a serviciilor efectuate (manopera prestata) minim 6 \uni. 
Termenul de garantie Tncepe sa curga de la data finalizarii lucrarii ~i acceptul devizului 
final. 
Pentru reparatiile efectuate Tn perioada de garantie a \ucrarilor $i respectiv a pieselor de 
schimb, nu se va percepe manopera iar piesele de schimb aflate Tn perioada de garantie 
se vor inlocui pe cheltuiala prestatorului. 
Prestatorul are obligatia de a garanta ca produsele ~i materialele de exploatare furnizate 

sunt noi, nefolosite ~i fncorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectarea ~i 
structura materialelor. Perioada de garantie acordata \ucrarilor de catre prestator este 
cea declarata in propunerea tehnica ~i se refera la garantia de manopera. 
Garantia pieselor montate este cea acordata de producator ~i ea va fi aplicata 
prestatorului atata timp cat el efectueaza aprovizionarea cu piese. 
Perioada de garantie a produselor ~i materialelor de exploatare, Tncepe cu data receptiei 
efectuate, dupa livrarea ~i instalarea acestora. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica prestatorul, in scris, despre orice 
plangere sau reclamatie aparute, fn conformitate cu aceasta garantie, la receptia 
serviciului sau ulterior. La primirea acestei notificari, prestatorul are obligatia de a 
remedia defeqiunile sau de a Tnlocui produsul pe loc sau in regim de urgenta, fara costuri 
suplimentare pentru autoritatea contractanta. Tn perioada de garantie a produselor ~i 
materialelor de exploatare care au fost inlocuite, prestatorul are obligatia de a furniza ~i 
inlocui gratuit piesele de schimb ~i subansamblurile care se defecteaza, daca acestea 
sunt acelea~i cu cele Tnlocuite anterior sau daca materialele de exploatare respective 
sunt neconforme cu instruqiunile tehnice de Tntretinere ~i exploatare emise de 
producator. 
Pentru problemele aparute in perioada garantiei, datorita exploatarii 
necorespunzatoare dovedite tehnic, prestatorul este exonerat de raspundere. 
Prestatorul remediaza fn perioada de garantie deficientele de executie care nu au fost 
sesizate la receptia lucrarilor. 
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Prestatorul remediaza fara plata, partile de lucrari executate de el acolo unde se constata 
deficiente ~i abateri de la norme ~i standarde. 

11. Recep~ie si verificari 
Recep~ia ~i verificarile serviciilor vor fi efectuate atat de catre Prestator cat ~i de catre 
Achizitor care are dreptul de a verifica Tn orice moment modul de prestare a serviciilor 
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica ~i din caietul de 
sa rein i. 

Efectuarea presta~iei de mentenanta Tn condi~iile stabilite prin prezentul caiet de sarcini 
va fi confirmata de reprezentan~ii prestatorului ~i ai beneficiarului printr-un proces verbal 
de recep~ie a serviciilor. Tncheierea ~i semnarea de catre par~i fara obieqiuni a procesului 
verbal, condi~ioneaza plata presta~iei. 

Tn conformitate cu prevederile din prezentul contract, Achizitorul va notifica, Tn scris, 
Prestatorului, identitatea reprezentantilor sai Tmputerniciti pentru acest scop. 

12. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate 
Se vor oferta toate articolele din cadrul Centralizatorului ofertei, Tn caz contrar oferta va fi 
declarata neconforma 
Tn cazul Tn care valoarea ofertata depa~e~te valoarea estimata prevazuta, oferta va fi 
declarata inacceptabila ~i. ca urmare, respinsa. 
Cerin~ele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. 
NeTndeplinirea de catre oricare dintre ofertan~i a uneia, sau mai multor cerin~e, 
determina respingerea ofertei. 
Va fi selectata oferta care Tndepline~te toate cerin~ele solicitate prin prezenta 
documenta~ie de atribuire. 

Criteriul de atribuire va fi pre~ul eel mai scazut. 

Oferta stabilita ca~tigatoare este ferma, neajustabila, nemodificabila ~i neactualizabila 
pe toata perioada de derulare a contractului. 

T ntocm it/Red actat: 
Inspector de specialitate 
~urubaru Bog an 
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ANEXA 1 

LISTA PIESE DE SCHIMB 2021 

 
Nr.  
crt. 

Material UM Cantitate 

1 Hidrant suprateran 
Caracteristici tehnice:  
- Hidrant suprateran DN100, PN 16; 
- Suprafață de sprijin din alamă rezistentă la dezincare; 
- Sistem de etanșare a bilei complet vulcanizat; 
- Drenaj automat cu sistem anti-inundație; 
- Hexagon de operare cu ventil de aerisire integrat din alamă; 
- Disc cu miez din fontă ductilă acoperit cu PUR (poliuretan) 
pentru un efect maxim de memorie; 
- Bucșe din titan în flanșa coloanei superioare pentru a proteja 
hidrantul în cazul lovirii; 
- Închidere suplimentară cu bilă pentru o întreținere ușoară a 
hidrantului; 
- Acoperire la exterior cu strat epoxy conform DIN 3476 -1 și EN 
14901 și un strat de poliester rezistent la ultraviolete, acoperire 
cu email la interior conform DEV; 
- Protecţie la rupere; 
- Corp hidrant superior din fontă ductilă EN-GJS-400-15; 
- Corp hidrant inferior din fontă ductilă EN-GJS-400-15; 
- Omologat IGSU; 
- Design conform EN 1074 - 6:2008, Design în conformitate cu 
EN 14384:2005; 
- Flanșe standard conform EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 16. 

buc 2 

2 Compresor aer instalație sprinklere 
Caracteristici tehnice:  
- Compresor profesional cu două pistoane acţionat prin curea 
de un motor electric trifazat. Echipat cu presostat cu protecţie 
termică resetabilă manual, manometru, filtru metalic cu 
reductor de presiune, supapă de siguranţă, robinet de purjare, 
mâner şi roţi de transport (va fi compatibil cu cele existente). 
- Tensiune alimentare: 380V;  
- Putere minimă motor: 4 kW;  
- Presiune de lucru pmin=11 bar; 
- Capacitate butelie Vmin=200 l;  
- Temperatura: Tmin=-10°C; Tmax=+100°C; 
- Greutate: minim 125 kg. 

buc 2 

3 Ulei de compresor l 5 
4 Geam protecție cutie hidrant interior buc 4 
5 Cutie hidrant buc 3 
6 Robinet D=2”-golire cu portfurtun tip ,,C”si capac buc 10 
7 Robinet D=3/4"-pentru manometre buc 1 
8 Manometru (0-16 bar) cu robinet control DN15(1/2") buc 1 
9 Presostat min 4 bar max 10 bar buc 1 
10 Cheie racord ABC buc 4 
11 Rola furtun Tip C cu rac. 20ml buc 15 
12 Teava refulare tip C cu robinet buc 5 

 
 
 



 
 

ANEXA 2 
CENTRALIZATOR OFERTĂ 

SERVICII DE MENTENANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE LUNARĂ PENTRU STAȚIA DE POMPARE ȘI 
SISTEMUL DE STINGERE INCENDIU CU DRENCERE, SPRINKLERE ȘI HIDRANȚI PENTRU 

STADIONUL CLUJ ARENA 
1. Manoperă (6 luni) 

Nr. 
crt. 

Denumire Luna Preț unitar 
(lei fără TVA) 

TOTAL 
(lei fără TVA) 

 
1 

SERVICII DE MENTENANȚĂ ȘI 
ÎNTREȚINERE LUNARĂ PENTRU STAȚIA DE 
POMPARE ȘI SISTEMUL DE STINGERE 
INCENDIU CU DRENCERE, SPRINKLERE ȘI 
HIDRANȚI PENTRU STADIONUL CLUJ 
ARENA 
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2. Listă piese de schimb necesare pe durata contractului (6 luni) 

Nr. 
crt. 

Denumire U.M. Cantitate 
Preț unitar 
(lei fără 
TVA) 

TOTAL 
(lei fără TVA) 

1 Hidrant suprateran (conform 
specificaţiilor din Anexa 1) 

buc 2   

2 
Compresor aer instalație sprinklere 
(conform specificaţiilor din Anexa 1) 

buc 2 
  

3 Ulei de compresor l 5   

4 Geam protecție cutie hidrant interior buc 4   

5 Cutie hidrant buc 3   

6 
Robinet D=2”-golire cu portfurtun 
tip ,,C”si capac buc 10 

  

7 Robinet D=3/4"-pentru manometre buc 1   

8 
Manometru (0-16 bar) cu robinet 
control DN15(1/2") buc 1 

  

9 Presostat min 4 bar max 10 bar buc 1   

10 Cheie racord ABC buc 4   

11 Rola furtun Tip C cu rac. 20ml buc 15   

12 Teava refulare tip C cu robinet buc 5   

TOTAL:  

3. TOTAL GENERAL PENTRU ANUL 2021 (PIESE DE SCHIMB + MANOPERĂ) 
Nr. 
crt. 

Denumire TOTAL 
(lei fără TVA) 

 
1 

TOTAL GENERAL PENTRU ANUL 2021 (MANOPERĂ + PIESE DE 

SCHIMB) SERVICII DE MENTENANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE LUNARĂ 

PENTRU STAȚIA DE POMPARE ȘI SISTEMUL DE STINGERE INCENDIU 

CU DRENCERE, SPRINKLERE ȘI HIDRANȚI PENTRU STADIONUL 

CLUJ ARENA 
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