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Obiect consultare

Determinarea valorii estimate a achizitiei Servicii de proiectare (faza SF) pentru realizarea investiţiei ,,Execuţie rezervor de 
apă de 250 mc, la secţiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, (spital vechi)”.

Descriere

Se propune proiectarea unui rezervor cu o capacitate de 250 mc, care potrivit scenariilor de siguranţă la incendii 
întocmite,  să asigure alimentarea separată cu apă a instalaţiilor de hidranţi, precum şi asiguraea rezervei de incendiu 
intangibile, cât şi rezerva de consum. 
În cadrul asestui proiect se va realiza şi racordarea separată a instalaţiilor de stins incendii.De asemenea se va avea în 
vedere ca rezervorul să �e racordat la instalaţiile de apă rece din centrala termică pentru a se asigura un consum de 
împrospătare a apei din bazin. 
Pentru a asigura o durată mare de viaţă, precum şi o întreţinere uşoară, bene�ciarul doreşte ca bazinul pe care îl veţi 
proiecta să �e suprateran, de preferinţă din oţel galvanizat. 
Capacitatea de 250 mc a  rezervorului nu este limitativă, dacă din calculele va rezulta o capacitate mai mare, se va proiecta 
un rezervor atât cât este necesar, conform reglementărilor PSI în vigoare la această dată. 
La stabilirea  amplasamentului se va avea în vedere  să se poată realiza o racordare facilă la instalaţiile existente, 
asigurarea accesului auto şi pietonal al pompierilor în caz de intervenţie.  
Aspecte referitoare la consultarea pietei se regasesc in Caietul de sarcini atasat prezentului.

Aspecte supuse consultarii

Se solicita operatorilor economici interesati o oferta de pret totala pentru serviciile mentionate in Caietul de sarcini 
privind proiectarea (faza SF) pentru realizarea investiţiei ,,Execuţie rezervor de apă de 250 mc, la secţiile exterioare ale 
Spitalului Județean de Urgență Zalău, (spital vechi)”.

Modalitate desfasurare

Consultarea se va desfasura doar in sistem electronic , orice operator economic/organizatie profesionala avand 
posibilitatea de a transmite informatii cu privire la aspectele supuse consultarii la adresa de e-mail: 
achizitiicjs6@gmail.com. Informatiile cu privire la rezultatul consultarii vor � publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, precum 
si pe site-ul Consiliului Judetean Salaj, respectiv www.cjsj.ro la sectiunea Achizitii publice-Rezultate consultarea pietei.
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