ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfănt nr.69, cod.700075 IAŞI
Tel.: 0232 - 235100;
Fax: 0232 - 210336;

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea demarării dc către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi a
procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU privind mentenanţa echipamentelor şi a
instalaţiilor de utilităţi pentru perioada 2023 — 2025 şi
aprobarea creditului de angajament în sumă de 2.293,50 mii lei

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:

Referatul de aprobare privind aprobarea demarării de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
Copii "Sfânta Maria" Iaşi a procedurii dc achiziţie publică ACORD CADRU privind mentenanţa
echipamentelor şi a instalaţiilor de utilităti pentru perioada 2023 — 2025 şi aprobarea creditului de
angajament în sumă de 2.293,50 mii lei, prezentat dgcătre Pre5edintele Consiliului Judeţean Iaşi în
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nrbDble# /029 .07.2022;
Raportul de specialitate privind aprobarea demarării de către Spitalul Clinic de Urgenţă
pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi a procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU privind
mentenanţa echipamentelor şi a instalaţiilor de utilităţi pentru perioada 2023 — 2025 şi aprobarea
creditului de angajament în sumă de 2.293,50 mii lei, elaborat de Direcţia Tehnică şi Investiţii —
Serviciul Te>ic, Investiţii şi Monitorizarea Lucrărilor Publice, înregistrat sub
/.20 .07.2022;
Nota de fundamentare privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică ACORD
CADRU privind mentenanţa echipamentelor şi a instalaţiilor de utilităţi alc Spitalului Clinic de
Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi pentru perioada 2023 — 2025 şi aprobarea creditului de
angajament în sumă de 2.293,50 mii lei, elaborată de către Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfânta
Maria" Iaş i sub nr. 20828/20.07.2022 transmisă cu adresa nr. 20829/20.07.2022, înregistrată la
Consiliul Judeţean Iaşi cu nr. 29799/20.07.2021;
Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice;

În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă demararea de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" laşi a
procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU privind mentenanţa echipamentelor şi a
instalaţiilor de utilităţi pentru perioada 2023 — 2025.
Art. 2 Se aprobă credit de angajament în valoare de 2.293,50 mii lei pentru mentenanţa
echipamentelor şi a instalaţiilor de utilităţi ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta
Maria- Iaşi pentru perioada 2023 — 2025, defalcat astfel:
pentru anul 2023 suma de 764,50 mii lei;
pentru anul 2024 suma de 764,50 mii lei;
- pentru anul 2025 suma de 764,50 mii lei.
Art. 3 Punerea în aplicare/ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotărâre va fi
asigurată de Directia Economică şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfanta Maria" Iaşi.
Art. 4 Prezenta Hotărâre va fi comunicată in copie:
Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
Spitalului Clinic de Urgenţă. pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi;
Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
Direcţiei Economice - Serviciul Buget.
Art. 5 Aducerea 1a cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
compartimenb e de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
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Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta
Maria" laşi a procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU privind mentenanţa echipamentelor şi a
instalaţiilor de utilităţi pentru perioada 2023 — 2025 şi aprobarea creditului de angajament
In sumă de 2.293,50 mii lei

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" laşi, prin Nota de fundamentare nr.
20828/20.07.2022 transmisă cu adresa nr. 20829/20.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean laşi cu nr.
29799/20.07.2022 solicită aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică pentru încheierea unui Acord
Cadru pentru perioada 2023 — 2025 privind mentenanţa echipamentelor şi a instalaţiilor de utilităţi precum şi
alocarea fondurilor necesare pentru aceste activităţi.
Creditul de angajament necesar pentru mentenanţa echipamentelor şi a instalaţiilor de utilităţi esle
estimat la suma totală de 2.293,50 mii lei, care va fi defalcat pe 3 ani, respectiv 764,5 mii lei/an.
Propun spre aprobare Consiliului Judeţean laşi proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării de
către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" laşi a proccdurii de achiziţie publică ACORD
CADRU privind mentenanţa echipamentelor şi a instalaţiilor de utilităţi pentru perioada 2023 — 2025 şi
aprobarea creditului de angajament în sumă de 2.293,50 mii lei.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind demararea de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfănta Maria"
laşi a procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU privind mentenanţa echipamentelor şi a instalaţiilor
de utilităţi pentru perioada 2023 — 2025 şi aprobarea creditului de angajament în sumă de 2.293,50 mii lei

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" laşi, prin Nota de fundamentare nr.
20828/20.07.2022 transmisă cu adresa nr. 20829/20.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean laşi cu nr.
29799/20.07.2022 solicită aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică pentru incheierea unui Acord
Cadru pentru perioada 2023 — 2025 privind mentenanţa echipamentelor şi a instalaţiilor de utilităţi precum şi
alocarea fondurilor necesare pentru aceste activităţi.
Creditul de angajament necesar pentru mentenanţa echipamentelor şi a instalaţiilor de utilităţi este
estimat la suma totală de 2.293,50 mii lei, care va fi defalcat pe 3 ani, respectiv 764,5 mii lei/an, pentru:
- 200,00 mii lei/an;
- mentenanţa instalaţie de fluide medicale
- 220,00 mii lei/an;
- mentenanţă instalaţie climatizare cald/rece
- 160,00 mii lei/an;
- mentenanţă instalaţic monitorizare, detectare, intervenţie stingere incendiu
- 25,00 mii lei/an;
- măsurători PRAM tablouri şi circuite electrice
- 10,00 mii lei/an;
- mentenanţă grup electrogenen
- 30,00 mii lei/an;
- mentenanţă intalaţie voce
- 4,50 mii lei/an,
- mentenanţă compresoare aer comprimat
- mentenanţă şi verificare ISCIR ascensoare
- 35,00 mii lei/an;
- mentenanţă şi verificarc tehnică instalaţie gaz natural
- 80,00 mii lei/an.
Avănd in vedere cele menţionate, propunem aprobarea demarării de către Spitalul Clinic de Urgenţă
pentru Copii "Sfănta Maria" 1aşi a procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU privind mentenanţa
echipamentelor şi a instalaţiilor de utilităţi pentru perioada 2023 — 2025 şi aprobarea creditului de
angajament în sumă de 2.293,50 mii lei.
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Nota de fundamentare privind aprobarea demararii prcedur
CADRU privind mentenanta echipamentelor si a instalatiilor de utilitati a e Spitalului Clinic
de Urgenfă pentru Copii „Sfânta Maria" Iaşi pentru perioada 2023-202 si aprobarea
creditului de angajament in suma de 2.293,50 mii lei

I. Unitatea sanitară: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" lasi
Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi este unitate sanitară, de utilitate
publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Judetului laşi — Consiliul Judetean Iaşi şi
asigură asistentă medicală pediatrică de înaltă specialitate pentru pacienti cu vârste cuprinse intre 018 ani din municipiul şi judetul Iaşi precum şi din cele 7 judete ale Moldovei.

2. Obiectul solicitării:
Asigurarea creditelor de angajament necesare privind acordul cadru de mentenanta
echipamentelor si instalatiilor tehnice si medicale pentru Corpurile A , B, C

3. Justificarea necesitătii şi oportunităfii

Creditele de angajament necesare incheierii acordului cadru ce va cuprinde perioada
2023-2025 , privind mentenanta echipamentelor si a instalatiilor de utilitati din Corpurile
A,B,C , sunt estimate la suma de 764,50 mii leVan, astfel:
Credite de angajament necesare pentru anul 2023 in suma de 764,50 mii lei
200,00 mii Iei pe an pentru mentenanta instalatiei de fluide medicale ( oxigen medical si
aer comprimat medical compusa din traseu teava cupru , rampe fluide medicale , panouri
de alannare si monitorizare )
220,00 mii lei pe an pentru mentenanta instalatie climatizare cald/rece ( CTA-uri — 14
buc , CHILLER- 4 buc , ventiloconvectoare — aprox. 520 buc , VAV-uri — aprox. 200 buc. ,
pompe circulatie agent cald/rece — aprox. 25 buc. , schimbatoare caldura agent termic
incalzire/apa calda menajera — 4 buc. , vase egalizare,expansiune — 8 buc. , vane , robineti ,
filter Y , instalatie panouri solare , etc.)
160,00 mii lei pe an pentru mentenanta instalatie monitorizare , detectare , interventie
stingere incendiu ( centrala monitorizare si alarmare , detectoare de fum , rezervoare apa
incendiu —2 buc. , hidranti interiori si exteriori , instalatie de springlere , statie pompare apa
incendiu , instalatie de desfumare , etc.)

25,00 mii lei pe an pentru masuratori PRAM tablouri electrice si circuite electrice prize
dc pamint
10,00 mii lei pe an pentru mentenanta grup electrogen de 400 kva si 650 kva
- 30,00 mii lei pe an Mentenanta instalatie voce - date ( instalatie apel sora medicala ,
centrala telefonica instalatie retea , intemet IT)
- 4,50 mii lei pe an pentru mentenanta ( revizie tehnica anuala) compresoare aer
comprimat SM 15T si SM 16T
35,00 mii lei pe an pentru mentenanta , verificare ISCIR ascensoare - 7 buc.
80,00 mii lei pe an pentru mentenanta,verificare tehnica anuala instalatie distributie
gaz natural( verificare etanseitati traseu distributie gaz , verificare functionare si etanseitati
la echipamente - becuri de gaz arzatoare cuptoare , plite , montare- verificare detectoare
de gaz)

-

Credite de angajament necesare pentru anul 2024 in suma de 764,50 mii lei
- 200,00 mii lei pe an pentru mentenanta instalatiei de fluide medicale ( oxigen medical si
aer comprimat medical compusa din traseu teava cupru , rampe fluide medicale , panouri
de alannare si monitorizare )
- 220,00 mii lei pe an pentru mentenanta instalatie climatizare cald/rece ( CTA-uri - 14
buc , CHILLER- 4 buc ventiloconvectoare - aprox. 520 buc , VAV-uri - aprox. 200 buc. ,
pompe circulatie agent cald/rece - aprox. 25 buc. , schimbatoare caldura agent termic
incalzire/apa calda menajera - 4 buc. , vase egalizare,expansiune - 8 buc. , vane , robineti ,
filter Y , instalatie panouri solare , etc.)
160,00 mii lei pe an pentru mentenanta instalatie monitorizare , detectare , interventie
stingere incendiu ( centrala monitorizare si alannare detectoare de fum , rezervoare apa
incendiu - 2 buc. , hidranti interiori si exteriori , instalatie de springlere , statie pompare apa
incendiu instalatie de desfumare , etc.)
25,00 mii lei pe an pentru masuratori PRAM tablouri electrice si circuite electrice , prize
de pamint
10,00 mii lei pe an pentru mentenanta grup electrogen de 400 kva si 650 kva
30,00 mii lei pe an Mentenanta instalatie voce - date ( instalatie apel sora medicala ,
centrala telefonica , instalatie retea , intemet IT)
- 4,50 mii lei pe an pentru mentenanta ( revizie tehnica anuala) compresoare aer
comprimat SM 15T si SM I6T
35,00 mii lei pe an pentru mentenanta , verificare ISCIR ascensoare - 7 buc.
80,00 mii lei pe an pentru mentenanta,verificare tehnica anuala instalatie distributie
gaz natural( verificare etanseitati traseu distributie gaz , verificare functionare si etanseitati
la echipamente - becuri de gaz , arzatoare , cuptoare , plite , montare- verificare detectoare
de gaz)
Credite de angajament necesare pentru anul 2025 in suma de 764,50 mii lei
- 200,00 mii lei pe an pentru mentenanta instalatiei de fluide medicale ( oxigen medical si
aer comprimat medical compusa din traseu teava cupru , rampe fluide medicale , panouri
de aIammre si monitorizare)
220,00 mii lei pe an pentru mentenanta instalatie climatizare cald/rece ( CTA-uri - 14
buc , CHILLER- 4 buc , ventiloconvectoare - aprox. 520 buc , VAV-uri - aprox. 200 buc. ,
pompe circulatie agent cald/rece - aprox. 25 buc. , schimbatoare caldura agent termic
incalzire/apa calda menajera - 4 buc. , vase egalizare,expansiune - 8 buc. vane , robineti ,
filter Y , instalatie panouri solare, etc.)
160,00 mii lei pe an pentru mentenanta instalatie monitorizare , detectare , interventie
stingere incendiu ( centrala monitorizare si alannare detectoare de fum , rezervoare apa
incendiu - 2 buc. , hidranti interiori si exteriori , instalatie de springlere , statie pompare apa
incendiu , instalatie de desfumare, etc.)
25,00 mii lei pe an pentru masuratori PRAM tablouri electrice si circuite electrice , prize
dc pamint
10,00 mii lei pe an pentru mentenanta grup electrogen de 400 kva si 650 kva

30,00 mii lei pe an Mentenanta instalatie voce — date ( instalatie apel sora medicala ,
centrala telefonica , instalatie retea , internet IT)
4,50 mii lei pe an pentru mentenanta ( revizie tehnica anuala) compresoare aer
comprimat SM 15T si SM 16T
35,00 mii lei pe an pentru mentenanta , verificare ISCIR ascensoare — 7 buc.
80,00 mii lei pe an pentru mentenanta,verificare tehnica anuala instalatie distributie
gaz natural( verificare etanseitati traseu distributie gaz , verificare functionare si etanseitati
la echipamente — becuri de gaz , arzatoare , cuptoare , plite , montare- verificare detectoare
de gaz) .

-

Avand in vedere tele prezentate va rugam urmatoarele :
Sa supuneti aprobarii Plen-ului Consiliului Judetean Iasi demararea procedurii de achizitie
publica ACORD CADRU privind mentenanta echipamentelor si a instalatiilor de utilitati ale
Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf Maria "Iasi pentru perioada 2023-2025
Alocarea unui credit de angajament necesar pentru desfasurarea acestor activitati in suma
de 2.293,50 mii lei , defalcat astfel :
pentru anul 2023 — suma de 764.50 mii lei
pentru anul 2024 — suma de 764,50 mii lei
pentru anul 2025 — suma de 764.50 mii lei
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