
CAIET DE SARCINI

Pentru achiziţia de servicii faza Studiu de fezabilitate (SF) - Instalaţii de ventilare şi climatizare Corp E  

Contract Beneficiar UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL M A RE” DIN SUCEAVA

Cod CPV: 712141000-9 — Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize

Obiectul contractului: Elaborarea studiului de fezabilitate pentru un obiectiv m ix t de investiţii (în 
accepţiunea HG 907/2016)

Pentru creşterea gradului de confort termic din Corpul E, s-a propus realizarea unei instalatii de ventilare si 
climatizare a spatiilor, cu funcţie de destratificare pe spatiile deschise si de com pensare a degajarilor de 
căldură interioare, precum si a aporturilor de căldură de la exterior, realizand in acelaşi t im p  si împrospătarea 
aerului in clădire.

Documentaţia va respecta Hotărârea nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, in cazul de fata lucrări de instalatii de climatizare si ventilatie.

Conţinutul cadru al SF-ului este cel prevăzut la art. 8 din HG 907/2016, respectiv conţinutul cadru al unui SF 
completat cu elementele specifice din conţinutul cadru al DA.LI, ca pentru un obiectiv mix:t.

Conţinutul cadru al SF adaptat la specificul şi complexitatea obiectivului de investiţ ii “ Instalaţii de 

ventilare şi climatizare Corp E ” :

A. PIESE SCRISE
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi 
financiare

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

3. Descrierea construcţiei existente

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) datele seismice şi climatice;

e) situaţia utilităţilor tehnico-edUitare existente;

I) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce 
pot afecta investiţia;
3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune;
b) destinaţia construcţiei existente;



d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase clin documentaţiile de urbanism, după caz.
3.3. Caracteristici tehnice Şi parametri specifici:

a) categoria şi clasa de importanţă;

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;

d) suprafaţa construită;

e) suprafaţa construită desfăşurată;

f) valoarea de inventar a construcţiei;

g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.

3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum 
Şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regim u 1 de protecţie de 

monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone 

construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: 

degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de 

întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza 
tehnică.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vede re  al asigurării 

cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic
a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;

c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi 

dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerin ţelor Şi conform 
exigenţelor de calitate.
Auditul energetic este pus ia dispoziţie de către autoritatea contractantă.

5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-ec-onomice (minimum două) Şi analiza detaliată a acestora

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural Şi economic, 
cuprinzând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:

- demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fară modificarea configuraţiei şi/sau a 

funcţiunii existente a construcţiei;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, 

respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, 

demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de 
fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate;

e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de 
intervenţie.

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi Şi 
modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare Şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a 

investiţiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investiţiei:

- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei:

a) impactul social şi cultural;

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după 
caz.

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:



a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi p rezentarea scenariului de 
referinţă;

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei,  inclusiv 

prognoze pe termen mediu şi lung;
c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;
d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;
e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Opţiunea telinico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, econom ic , financiar, al 
sustenabilităţii şi riscurilor

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în  lei, cu TVA şi, 

respectiv, farăTVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi f iz ice  care să indice 

atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele 
şi reglementările tehnice în vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în fu n c ţie  de specificul şi 

ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate 

din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului 
de detaliere ai propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: 

fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul iocal. credite externe garantate sau 
contractate de stat. fonduri externe nerambursabile, alte surse legai constituite

7. Urbanism, acorduri şi avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente
7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a 
impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, 
în documentaţia tehnico-economică

7.6. Avize, acorduri Şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice

B. PIESE DESENATE
In funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta la 
scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

1. Construcţia existentă:
a) plan de amplasare în zonă;

b) plan de situaţie;

c) releveu de arhitectură şi, după caz, structura Şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate;

d) planşe specifice de analiză  Şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe m onum ente istorice Şi în zonele de 

protecţie  aferente.

2. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):
a) plan de amplasare în zonă;

b) plan de situaţie;

c) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru 

rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz;

d) planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz. 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de 

semnături, prin care elaboratorul acesteia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine 
cel puţin următoarele date: nr. . ./dată contract, numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi,



ale persoanei responsabile de proiect - şef  de proiect/director de proiect inclusiv sem năturile  acestora şi 
ştampila.

întocmirea studiului de fezabilitate pentru instalaţiile de ventilare şi climatizare se v o r  realiza pentru 
următoarele sp a ţ i i:

Instalaţie de ventilare si climatizare Atrium;
Instalatie de ventilare si climatizare Demisol: Laboratoare, săli seminarii, depozit de c s r te ,  săli materiale 

didactice, a r h iv e -d e  la ED001 până la ED040;
Instalatie de ventilare si climatizare Parter: Rectorat, Amfiteatru, Decanate, birouri prorectori, biblioteca -  
de la E01 până la E013;
Instalatie de ventilare si climatizare Etaj I: Birouri, săli de curs, sală de lectură -  de la E10 1 până la E139; 
Instalatii de ventilare si climatizare Etaj II: Birouri, săli de curs, săli seminarii, laboratoare -  de la E201 până 
la E240.
La grupurile sanitare din întreaga clădire este necesară instalaţie de ventilare.

Realizarea compensărilor căldurii degajate datorate ocupanţilor, echipamentelor interioare si climatizare la 
spatiile cu aglomerare de persoane si echipamente de birou, cu echipamente tip VRV.

Odata cu predarea SF-ului proiectantul cedeaza si drepturile de autor in favoarea beneficiarului (autoritatii 
contractante). Odata cu cedarea dreptului de autor se cedeaza dreptul de reproducere si distribuire a copiilor.

Predarea documentaţiei se va face atât pe suport de hârtie în 4 exemplare originale, cât şi î n format electronic 
DWG şi PDF ( pentru planşe) şi doc. (pentru părţile scrise).

Ofertantul va depune un Certificat constatator, in original sau copie legalizata sau copie  cf. cu originalul, 
emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul teritorial, care va conţine codurile CAEN 
autorizate din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic include si obiectul achiziţiei; 
datele precizate in acest document vor fi reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documente privind Capacitatea tehnica si profesionala Lista principalelor servicii din ultimii 3 ani . Se 
solicita operatorilor economici completarea unei liste cu principalele servicii similare prestate in ultimii 3 
ani. Deasemenea se va prezenta ca şi servicii similare un contract de servicii de proiectare de ventilaţii şi 
climatizare.

Termenul de predare al documentaţiei este de 45 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către 
ambele părţi.
Garanţia de bună execuţie este de 5% din valoarea fără TVA a contractului şi se va constitui conform HG 
395/2016, art.40, alin. 1 si alin.2)
Plata se va face după predarea şi recepţia documentaţiei de către comisia de recepţie a universităţii.

Avizat,
DGA
Ing. Cătălin Velicu

Verificat,

Ing. L^viu Murărescu

întocm it,

Ing. Dumitru Lucan


