SOLICITARE
Buna ziua,
In urma studierii documentatiei publicate in cadrul Anuntului de publicitate ADV1012512, va
solicitam sa ne specificati lungimile traseelor ce se doresc deviate/extinse, consumatorii fiecarei
locatii, precum si planuri lizibile (ANEXA 1prezenta in documentatie este ilizibila).

RASPUNS
Obiectiv ,,LOT 2. Extindere rețea gaze naturale (Proiectare + execuție) la corpul de clădire C8 al
Colegiului Tehnic Mihai Bravu”, vă transmitem următoarele:
1. Lungimea traseului ce urmează a fi extins este de aproximativ 130 metri. Distanța va trebui
stabilită însă cu exactitate prin proiectul tehnic, care va fi realizat de către Prestator.
2. Conform punctului 5 lit. C din Caietul de sarcini, se solicită o instalație interioară a gazelor
naturale prevăzută cu 3 focuri.
3. Anexa 1 - plan de amplasament și delimitare a imobilului.
„LOT 1 Deviere retea gaze naturale Scoala Gimaziala 81 (Proiectare + executie}", va
transmitem urmatoarele :
1.

Conducta actuala de alimentare cu gaz natural a centralei termice care deserveste
cladirea .scolii si a saili) de sport, este realizata din otel 63 mm in subteran, cu acces dinspre
latura nordica a proprietatii pana la firida regulatorului situata suprateran langa centrala
termica (conform plan anexat).
Avand in vedere extinderea Scolii prin constructia unui nou corp de Scoala, conducta actuala de
alimentare cu gaz natural si firida regulatorului urmeaza a fi dezafectate.
Solutia inlocuitoare propusa prevede realizarea unei ramificatii din conducta veche de otel 63
mm si continuarea pe o lungime de 20 ml cu teava PEHD 63 mm pana la noua firida a
regulatorului situata la coltul cladirii dinspre centrala termica, pe latura nordica a cladirii (sau la
limita de proprietate, functie de solufia finala avizata de operatoru national pentru gaze).
Facem precizarea ca solutia definitiva pentru noua instalatie de alimentare cu gaze naturale se
va stabili prin proiectui Intocmit de Prestator si avizat de operatorul national pentru gaze.
2.

Conform prevederilor din Caietul de sarcini, urmeaza sa asigurati proiectarea si executia
instalatiei interioare de la firida postului de transformare-reglare pana la cele doua cazane
existente, fiecare avand Pn 250kw si pana la noul cazan cu Pn 100 kw care va fi amplasat tot in
incinta centralei termice, urmand a deservi noua extindere.

Lungimea conductei din teava ol gaze 21/2" necesara la interior este de cca 20 ml iar la
montare se vor prevedea toate piesele si lucrarile conexe necesare punerii in functiune a
instalatiei.
3.
Anexa 1 - Plan amplasament imobile existente si extinderea propusa, traseul instalatiei
existente si traseul noii instalatii in solutia propusa.

