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                                                                                                    Nr. 47/257/05.12.2017 

 

 

 

CLARIFICARE  nr. 1 și 2 

 

Referitor:  

 

Achiziția serviciilor de securitate și sănătate în muncă (SSM) precum și a 

serviciilor privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă (PSI). 

 

Clarificare nr. 1 

Solicitarea nr. 1 

Care este exact, perioada contractuala? Este vorba de o colaborare unica, ca pana la 

31.12.2017 sa fie intocmite toate documentele specificate in caietul de sarcini? Sau data 

specificata in cap. IX al caietului de sarcini, este eronata (31.12.2018 in loc de 31.12.2017), 

o colaborare pana la 31.12.2018, putand include si instruirile specifice periodice mentionate 

in caietul de sarcini? 

 

Răspunsul nr. 1 

Conform caietului de sarcini, cap. IX Alte prevederi, se precizează următoarele: 

,,Serviciile de securitate și sănătate în muncă (SSM) și serviciile privind apărarea împotriva 

incendiilor și protecție civilă (PSI) se realizează până la 31.12.2017 cu posibilitatea de 

prelungire prin act adițional încheiat între părți”. 

 

Întrebarea nr. 2  

Institutia are intocmit ”Planul de interventie in caz de incendiu”? Daca NU, atunci, este in 

posesia unui ”Scenariu de securitate la incendiu”? 

 

Răspunsul nr. 2 

Conform caietului de sarcini, cap. III Elaborarea documentației și consultanță, punctul 14 

de la pag. 5, se precizează următoarele: 

14,, Elaborează Planurile de protecție împotriva incendiilor prevăzute la art. 28 din Ordinul 

nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, în baza 

Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor: 

a) Planul de evacuare al persoanelor; 

b) Planul de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca 

fiind periculoase; 

c) Planul de intervenție. 

Agenția nu este în posesia unui ”Scenariu de securitate la incendiu”. 
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Clarificare nr. 2 

 

Întrebarea nr. 1 

Intr-o luna de zile, respectiv luna decembrie ac , asa cum reiese din enunt, nu se pot 

indeplini toate cerintele mentionate in caietul de sarcini. Rugam, faceti mentiunea clara a 

acestor sarcini. 

 

Răspunsul nr. 1 

Conform caietului de sarcini, cap. IX Alte prevederi, se precizează următoarele: 

,,Serviciile de securitate și sănătate în muncă (SSM) și serviciile privind apărarea împotriva 

incendiilor și protecție civilă (PSI) se realizează până la 31.12.2017 cu posibilitatea de 

prelungire prin act adițional încheiat între părți”. 

 

În caietul de sarcini sunt definite cerințele minimale și obligatorii. Propunerea tehnică  

presupune îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini. 

 

Întrebarea nr. 2 

Nu se poate realiza  pct 21 Indeplinirea doc tehnice si obtinerea avizelor si autorizatiei de 

securitate la incendiu fara intocmirea scenariul de siguranta la foc, care trebuie intocmit de 

un proiectant si autorizat MLPAT. 

 

Răspunsul nr. 2 

În caietul de sarcini sunt definite cerințele minimale și obligatorii. Propunerea tehnică  

presupune îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini. 

 

Intrebarea nr. 3 

Valoarea contractului care  va fi stabilita de firma prestatoare  trebuie sa includa si 

cheltuielile pentru achizitionarea fiselor de instruire SSM si PSI si a indicatoarelor de 

semnalizare, sau a altor materiale impuse de legislatie? 

 

Răspunsul nr. 3 

Valoarea contractului include costul serviciilor și costul materialelor impuse de legislația în 

vigoare. 

 

Comisia de evaluare: 

 

http://www.just.ro/

