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CAIET DE SARCINI 

 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de 
către operatorul economic, propunerea tehnică şi propunerea financiară. 

 

AUTORITATEA CONTRACTANTA: MUNICIPIUL ONESTI cu sediul 

în municipiul Onești, B-dul Oituz, Nr. 17, județul Bacău 
 

 OBIECTUL CONTRACTULUI  

Prestarea de servicii privind: Verificare tehnica periodica, revizie, service şi 

autorizarea functionarii cazanelor pentru centralele termice care deservesc sediul 

Bibliotecii Municipale ”Radu Rosetti” și sediul Primăriei Municipiului Onesti, 

judetul Bacau 
 

  Durata contractului este de la data semnarii acestuia si până la data de 

31.12.2022. Contractul va intra în vigoare începând cu data semnării acestuia. 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
 
Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care 
trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi 
propunerea financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante. 
 
Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si 
obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile 
Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai in măsura în care 
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior 
cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. 
 
Orice ofertă de servicii care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau 
prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care 
nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă. 
 
MENŢIUNE 
Specificaţiile tehnice care indica o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu 
special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de 



fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de 
produs/serviciu/lucrare, procedeu, etc şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrari, procedee. 
Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de "sau echivalent''. 
Principala legislaţie aplicabilă: 
■ Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 

presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

■ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi normele de aplicare; 
■ Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele de aplicare 
 
2. Obiectul achiziţiei 
- servicii de revizie generală anuală - luna iulie 2022 
- servicii de revizie lunară (9 luni) - ansamblul operaţiunilor ce se execută asupra 
unei/unui instalaţii/echipament în scopul reglării sau înlocuirii pieselor şi aparatelor 
înglobate de aceasta/acesta, conform prescripţiilor tehnice; 
-  servicii de întreţinere - totalitatea operaţiunilor prin care se asigură menţinerea 
instalaţiei/echipamentului în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă; 
- servicii de reparare - ansamblul de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin 
înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o/un instalaţie/echipament, în 
scopul aducerii acesteia/acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prescripţiilor tehnice; 
- servicii de verificare tehnică în utilizare, care constă în examinări şi încercări 
efectuate la o/un instalaţie/echipament periodic şi ori de câte ori se modifică 
configuraţia acesteia/acestuia în baza căreia s-a acordat autorizarea funcţionării, în 
scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă. 
 
Prestarea serviciilor are ca scop principal menţinerea în stare de funcţionare, la 
parametrii proiectaţi, a centralelor termice aferente : 
- Primaria Municipiului Onești, B-dul Oituz , Nr.17, municipiul Onești 
- Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti”, B-dul Oituz , Nr.15, municipiul Onești  

Loc.  Producător/ 
Model/ Tip 

Serie Bucăţi Putere/Buc 
KW 

Scadenta 
VTP 
 

- Primaria 
Municipiului 
Onești, B-dul 
Oituz , Nr.17, 
municipiul 
Onești 
 

UNICAL/Cazan 

apă caldă 
+ arzător Riello 

765/A03U05757/2003 1 P=420KW;  

 

16.11.2022 

UNICAL/Cazan 

apă caldă 

+ arzător Riello 

779/A03U05759/2003 1 P=420KW;  
 

16.11.2022 

- Biblioteca 
Municipala 
”Radu 
Rosetti” B-dul 
Oituz , Nr.15, 
municipiul 
Onești 
 

Cazan apă 

caldă/FBG 540 
+arzător 
CUENOD 

BCCZN1005
06/Q1565903
26/2000 

1 P=540KW; 

 

19.12.2023 



La întocmirea ofertei se va lua în calcul orice altă categorie de servicii conexe în 
legătură cu obiectul achiziţiei, neincluse în prezenta documentaţie, considerate de 
către ofertant ca necesare pentru prestarea unor servicii de calitate. 
 
Activităţile ce vor fi prestate: revizie, verificare, întreţinere, reparaţii, înlocuire piese 
defecte, etc., definite şi enumerate in prescripţiile tehnice specifice acestui tip de 
activitate. 
 
Serviciile de întreţinere şi reparaţii vor fi prestate la locul de funcţionare a 
echipamentelor. În cazuri speciale, în care un echipament nu poate fi reparat la locul 
de funcţionare, acesta poate fi luat de prestator la sediul acestuia în vederea efectuării 
reparaţiilor, pe bază de Proces verbal de predare-primire. 
 
Serviciile de revizie, verificare, întreţinere şi reparaţii se vor desfăşura astfel: 
3.2. O dată, pe durata derulării contractului, se vor efectua in conformitate cu 
prescripţiile ISCIR: 

3.2.1.Coserit - 2 cosuri 
3.2.2.Supape de siguranta: 

 - tip arc DN 1  1/4” ; Seria de fabricație: 1339842/2; An fabricație:2003, Pr=5,5 bar, 

4 bucăți 
 
3.3. Revizia generală anuală (luna iulie 2022) a centralelor termice cu următoarele 
operaţiuni, fără a se limita: 

- revizia internă şi externă a cazanelor; 
- curăţarea cazanelor de funingine; 
- verificarea, curăţarea şi reglarea arzătoarelor de gaz la revizia generală; 
- curăţare ventilatoare; 
- refacere perne de aer vase expansiune; 
- verificarea o dată pe an cu analizatorul de gaze şi eliberarea buletinului de 

analiză a gazelor arse evacuate de la cazane; 
- se vor elimina toate defectele constatate pentru încadrarea în limite normale ale 
emisiilor de gaze; 
- verificarea funcţionalităţii automatizării cazanelor; 
- verificarea etanşeităţii instalaţiei de alimentare cu combustibil gazos din 
interiorul centralelor termice; 
- verificarea regulatoarelor de gaze; 
- verificarea funcţionării pompelor de circulaţie; 
- revizia electropompelor, boilere, schimbătoare de căldură, vase de expansiune, 

electrovalve cu 3 cai, vase de acumulare; 
- verificarea instalaţiilor electrice şi de automatizare aferente echipamentelor din 
centralele termice; 
- verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse de la cazane şi a coşurilor de 

fum, inclusiv etanşeitatea acestora; 
- reparaţii accidentale cu înlocuirea pieselor defecte; 
- verificarea flanşelor, înfiletărilor şi a conductelor aferente echipamentelor din 
centrale; 
- verificare şi înlocuire a supapelor de siguranta; 
- verificare şi înlocuire robineţi de golire, separare; 
- verificarea zgomotului în funcţionare; 
- verificare alimentare electrică a pompelor; 
- verificare presiune perna de aer în vasele de expansiune închise cu membrana; 
- verificarea etanşeităţii boilerelor şi schimbătoarelor de căldură şi a 
subansamblelor acestora; 
- etc. 



 
3.4. Servicii de revizie lunară (9 luni) şi cuprinde ansamblul operaţiunilor ce se 
execută asupra unei/unui instalaţii/echipament în scopul reglării sau înlocuirii 
pieselor şi aparatelor înglobate de aceasta/acesta, conform prescripţiilor tehnice; 
3.5. Servicii de întreţinere lunară, totalitatea operaţiunilor prin care se asigură 
menţinerea instalaţiei/echipamentului în parametrii de funcţionare în condiţii de 
siguranţă; 
3.6. Servicii de reparare lunară, ansamblul de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin 
înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o/un instalaţie/echipament, în 
scopul aducerii acesteia/acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prescripţiilor tehnice; 
3.7. Servicii de verificare tehnică în utilizare, care constă în examinări şi încercări 
efectuate la o/un instalaţie/echipament periodic şi ori de câte ori se modifică 
configuraţia acesteia/acestuia în baza căreia s-a acordat autorizarea funcţionării, în 
scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă (dacă este cazul). 
3.8. Intervenţii la cererea scrisă a beneficiarului: constatare, evaluare, remediere 
defecţiuni şi reparaţii accidentale cu înlocuirea pieselor defecte. 
Reparaţiile cu înlocuirea pieselor constatate ca fiind defecte se face cu aprobarea 
beneficiarului, astfel: 
- Prestatorul va înmâna: 
a) Nota de constatare semnată de către RSTVI, în persoana domnului.............., 
reprezentant al beneficiarului. 
b) Oferta cu preţul pieselor defecte. 
- Prestatorul se obligă, în cadrul ofertei de preț, să ofere, pentru produsele şi/sau 
componentelor/piesele de schimb constatate defecte, preţuri ce nu depăşesc 
preţurile minime ale aceloraşi produse de pe piaţa de profil. Altfel, autoritatea 
contractantă nu se obligă să achiziţioneze produsele de la prestator, acestea 
urmând a fi achiziţionate de la furnizorul cu oferta de preţ cea mai scăzută, 
manopera aferentă înlocuirii produselor/componentelor/pieselor defecte fiind 
inclusă în preţul lunar al serviciilor. 
Dacă produsele prezentate în cadrul ofertei de preț  sunt regăsite de autoritatea 
contractantă în SEAP (catalogul de produse/servicii/lucrări) la un preţ mai mic, 
autoritatea contractantă va proceda la achiziţia acestora din sistem. 
În cazul în care prestatorul va livra produsele şi/sau componentele/piesele de schimb 
pe baza comenzii achizitorului, acestea se vor achita separat de contract, la preţurile 
din ofertă. 
Factura de piese schimbate va fi însoţită de un proces verbal de recepţie cu 
consemnarea pieselor schimbate, a serviciilor prestate, perioada în care s-a realizat 
intervenţia şi locaţia. 
Dupa achizitionarea pieselor de schimb de catre beneficiar, timpul de remediere a 
defecţiunii/efectuare a reparaţiei va fi de maxim 3 zile lucrătoare de la momentul în 
care achizitorul va  emite Nota de comandă. 
Prestatorul acordă garanţie, termenul dat de producător, pentru piesele înlocuite şi le 
va înlocui pe cheltuiala proprie în cazul defectării lor în perioada de garanţie 
acordată. Certificatele de garanţie a pieselor înlocuite se predau, odată cu factura 
emisă, responsabilului de contract al beneficiarului. Piesele de schimb oferite de 
prestator vor fi originale sau agreate de către producătorul echipamentelor. 
 
4. Condiţii de prestare a serviciilor 
4.1. Serviciile vor fi prestate cu respectarea normativelor şi reglementărilor ISCIR 
în vigoare, operatorii economici trebuie să deţină: 
- Autorizaţie ISCIR pentru Instalare, montare, reparare şi întreţinere, verificări tehnice 
în utilizare la cazane de apă caldă având P≥ 400 KW; 
- Atestat responsabil cu supravegherea lucrărilor RSL-IP; 



- Atestat responsabil cu verificări tehnice RVT; 
- Personal autorizat ISCIR pentru servicii de revizie, reparare, verificare instalaţii 
termice. 
Persoana juridica trebuie sa detină autorizatii conform PT C9/2010, PT C11/2010 și 
PT C7/2010. 
 
Autorizaţiile ISCIR şi Atestatele personalului responsabil cu derularea contractului 
vor fi depuse în cadrul ofertei în copie "Conform cu originalul" şi se vor afla în 
perioada de valabilitate la data limită de depunere a ofertelor. 
4.2. Prestatorul va depune în cadrul ofertei lista persoanelor care vor presta 
serviciile în clădirile beneficiarului, iar pe durata contractului acestea vor respecta 
normele SSM/SU/PM ale beneficiarului. 
Prestatorul va răspunde direct în cazul apariţiei unor îmbolnăviri în rândul angajaţilor 
beneficiarului cauzate de funcţionarea sau service-ul defectuos al echipamentelor. 
4.3. Ofertantul, în calitate de prestator, va respecta legislaţia şi normele în vigoare 
privind Sănătatea şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi 
protecţia mediului: 
Legea 319/2006 - legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele de aplicare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Legea 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor şi normele de aplicare cu 
completările şi modificările ulterioare. 

Perioadă derulare contract: de la data semnării contractului şi până pe data de 

31.12.2022. 

 

5.Oferta financiară  

 

Ofertarea se va elabora, astfel: 

 

 Obiectiv 1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI 

a) Service CT = ......... lei fără TVA /lună x 9 luni x 2 cazane 

 

b)Pregătire cazane pentru autorizare :  

-revizie internă și încercare la presiune : .........lei fara TVA /cazan x 2buc 

-verificare automatizare conform PT C11/2010 = ........ lei fara TVA /cazan x 2buc 

- contravaloare deplasare = ...... lei fără TVA x 2 deplasări 

 

c)Manopera orara aferenta efectuării  lucrărilor de reparații accidentale ..... lei fara 

TVA / h x 2h x 9 luni x 2 cazane  

d)Contravaloarea unei  deplasări =........lei fara TVA x 9 luni 

 

Obiectiv 2. BIBLIOTECA MUNICIPALA ” RADU ROSETTI” 

a) Service CT / lună = ..... lei fără TVA x 9 luni x 1 cazan 

b)Manopera orara aferenta efectuării  lucrărilor de reparații accidentale ......lei fara 

TVA / h x 2h x 9 luni x 1 cazan  

d)Contravaloarea a unui nr. de 9  deplasări =......lei fara TVA / deplasare x 9 deplasari 

 

 

Pretul ofertat va ramane nemodificat pe o perioada de min 90 zile.  



Pretul serviciilor va fi exprimat in LEI fara TVA si va ramane nemodificat pe 

toata perioada de derulare a contractului. 

Factura va fi insotita in mod obligatoriu de documentele justificative.  

Plata se va face prin ordin de plata in contul prestatorului, deschis la Trezoreria 

teritoriala de care apartine. Termen de plata – plata se va face in maxim 30 zile de la 

data inregistrarii facturii de catre reprezentantul achizitorului.  

 
 
6. Vizitarea amplasamentelor 
În vederea întocmirii corespunzătoare şi complete a ofertei tehnice şi financiare, 
ofertantului i se recomandă vizitarea amplasamentelor. 
Vizitarea lor se va face numai în prezenţa reprezentantului beneficiarului. 

 
 

 

 

 

 

DIRECTIA de  DEZVOLTARE LOCALĂ 

         Serviciul  Tehnic Investitii 

         

 

 

cons. S.T.I. :  

 

 


