ROMÂNIA
JUDETUL IAŞI
CONSILIUL JUDETEAN
IAŞI
,

e

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, laşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Nr. de exemplare: 1
Exemplar nr.1

CLARIFICĂRI
privind procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de
servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie "Reabilitarea
instalatiei termice in corpul C - cantina si spalatorie din cadrul Unitatii
Medico-Sociale Raducaneni"
La solicitarea operatorului
urmatoarea clarificare:

economic,

autoritatea

contractantă

formulează

1. Intrebare:
Conform fişei de date a achiziţiei, Secţiunea 11.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a
achiziţiei/achizitiilcr. se precizează că elaborarea documentaţiei tehnico-economice constă în
două etape:
Etapa 1:
- Intocmirea cartii tehnice si autorizarea centralei termice existente de catre
I.S.C.I.R.;
- Intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DAU).
Vă rugăm să clarificaţi, dacă doriţi, întocmirea Cărţii Tehnice a cazanului sau autorizarea
centralei termice existente, de către ISCIR (firme autoritate ISCIR), deoarece cele două variante
comportă rezolvări diferite şi anume:
întocmirea Cărţii Tehnice a cazanului existent necesită elaborarea unei expertize tehnice, de
către un expert tehnic autorizat;
autorizarea ISCIR a cazanului, conform PTA1, se face de către o societate autorizată în
baza numui proiect, însuşit şi avizat ISCIR.
Etapa a II-a
- Intocmirea proiectului tehnic de executie;
- Intocmirea detaliilor de executie;
- Intocmirea documentatiei tehnice de autorizare a executarii lucrarilor de
construire(DT AC)
- Intocmirea documentatiei tehnice pentru organizarea executiei lucrarilor (DTOE).
Vă rugăm să clarificaţi care faze de proiectare sunt necesare a fi elaborate, deoarece,
conform Legii nr. 50, art.11, alin. f şi Ordinului 839/2001,
pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr. 50, la art. 18, alin. 5, lit. c, unde se precizează lucrările care
nu necesită autorizaţie de construire DTAC şi anume:
montarea sistemelor de încălzire şi preparare a apei calde de consum, cu cazan omologat,
sau
instalaţii de încălzire şi preparare a.c.c.{reabilitare energetică)
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Răspuns 1:
În conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR pentru obţinerea autorizaţiei de
funcţionare eliberată de o societate autorizată ISCIR este necesară Cartea Tehnică a
utilajului care va include şi manualul de utilizare a centralei termice.
Instalaţia termică interioară va fi reabilitată În proporţie de 95-97 %.
Pentru obţinerea autorizaţiei de construire a instalaţiei termice interioare sunt
necesare următoarele documentaţii:
documentaţia de avizare a lucrărilor de construcţie (DTAC);
documentaţia tehnică de organizare a executării lucrărilor (DTOE).
Precizăm că art. 11 alin. (f) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării
construcţiilor, la care faceţi referire, se raportează la reparaţiile instalaţiilor termice
interioare şi nu la realizarea lor În totalitate.
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PREŞEDINTE,
CRISTIAN MIH

. ADOMNITEI
,
DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA MUŞCHERU
Îmi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solid ar cu intopmilo,rul inscris ului
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COORDONATOR,
COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE DIRECTE,

Consilier, Raluca Andreea GUZU
Îmi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalităţii
in solidar cu întocmitorul înscrisului

Consilier, Viorica MARICIUC
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea.
legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Clarificarea nr.1
Document creat la Direcţia Achiziţii Publice
Compartimentul Achiziţii Publice Directe
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