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Servicii service si mentenanta sistem ventilatie si aparate aer conditionat ce  deservesc cladirile 

ce apartin Primăriei Municipiului  Onesti, Judetul Bacau 

 
 CPV : 50730000-1- Service sistem de climatizare (Rev.2) 

 

  Caietul de sarcini face parte integrantă din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie 

ansamblul cerintelor pe baza cărora se elaborează oferta tehnica si financiara de către ofertant. Cerintele impuse prin 

caietul de sarcini sunt minimale, nerespectarea acestora ducând la eliminarea ofertei.  

 

AUTORITATEA CONTRACTANTA: MUNICIPIUL ONESTI cu sediul in str. B-dul Oituz nr. 17, 

municipiul Onesti, judetul Bacau. 

 

 OBIECTUL CONTRACTULUI  

Prestarea de servicii privind: Verificare, constatare și remediere defecțiuni la instalațiile de climatizare si aparate aer 

conditionat ce apartin Primăriei Municipiului Onesti, Judetul Bacau. 

 Serviciile se vor realiza exclusiv la instalațiile de ventilatie si aparate de aer conditionat. 

  Durata contractului este de la data semnarii acestuia, pana la 31.12.2022. 

Contractul va intra în vigoare începând cu data semnării acestuia. 

 

SPECIFICATII TEHNICE  
 Se va asigura service-ul pentru un numar de 38 aparate de aer conditionat cu capacitati cuprinse intre 

8000BTU si 35000BTU, si o instalatie de ventilatie-climatizare prezentate in tabelul de mai jos: 

  
Nr. Crt DENUMIRE ECHIPAMENT CAPACITATE CANTITATE LOCATIE 

1 Aparat aer conditionat 12.000 BTU 1 BUC B-dul Oituz Nr.17 

2 Aparat aer conditionat 24.000 BTU 1 BUC B-dul Oituz Nr.17 

3 Aparat aer conditionat 18.000 BTU 2 BUC B-dul Oituz Nr.17 

4 Aparat aer conditionat 24.000 BTU 1 BUC B-dul Oituz Nr.17 

5 Aparat aer conditionat 12.000 BTU 2 BUC B-dul Oituz Nr.15 

6 Aparat aer conditionat 18.000 BTU 2 BUC B-dul Oituz Nr.15 

7 Aparat aer conditionat 12.000 BTU 1 BUC B-dul Oituz Nr.17 

8 Aparat aer conditionat 18.000 BTU 1 BUC B-dul Oituz Nr.17 

9 Aparat aer conditionat 18.000 BTU 1 BUC B-dul Oituz Nr.17 

10 Aparat aer conditionat 24.000 BTU 1 BUC B-dul Oituz Nr.17 

11 Aparat aer conditionat 9.000 BTU 1 BUC B-dul Oituz Nr.17 

12 Aparat aer conditionat 35.000 BTU 4 BUC B-dul Oituz Nr.13 

13 Aparat aer conditionat 12.000 BTU 2 BUC B-dul Oituz Nr.13 

14 Aparat aer conditionat 12.000 BTU 1 BUC B-dul Oituz Nr.13 

15 Aparat aer conditionat 8.000 BTU 1 BUC B-dul Oituz Nr.13 

16 Aparat aer conditionat 8.000 BTU 1 BUC B-dul Oituz Nr.13 

17 Aparat aer conditionat 12.000 BTU 1 BUC B-dul Oituz Nr.13 

18 Aparat aer conditionat 12.000 BTU 1 BUC B-dul Oituz Nr.13 

19 Instalatie de ventilatie si climatizare  ******** 1 BUC B-dul Oituz Nr.17 

20 Aparat aer conditionat ACP-36CC105AERI 12 BUC Str. Casinului Nr.2 

20 Aparat aer conditionat 12.000 BTU 1 BUC Perchiului Nr.3 

  
 Verificarea (revizia) echipamentelor se va face de minim 2(doua) ori, o data la inceputul sezonului cald si o 

data la inceputul sezonului rece, si la solicitarea beneficiarului daca se impune. 

 Revizia si pregatirea echipamentelor in vederea functionarii pentru sezonul cald se va face in perioada 

01.04.2022 – 30.04.2022, iar pentru sezonul rece in perioada 15.09.2022 – 15.10.2022. 

 

 



 Operatiunile de intretinere preventiva aferenta activitatii de service de baza pentru echipamentele mentionate 

mai sus vor fi urmatoarele: 

 * curatare echipamente conform recomandarilor din documentatiile tehnice ale echipamentelor ( curatare si 

igienizare ) 

 * verificarea instalatiilor electrice, presiunilor de lucru si pozitionarii corecte a echipamentelor de climatizare 

 * verificarea functionarii compresorului, ventilatorului si eliminarea vibratiilor la fiecare aparat de aer 

conditionat ce prezinta o functionare defectuoasa 

 * verificarea si reglarea parametrilor functionali ai instalatiei (presiune, temperature de lucru pe modul rece si 

cald ) 

 * intretinerea si curatarea carcaselor unitatilor interne si externe, cat si a traseului frigorific, in caz de necesitate 

 * verificarea functionare compresor aer conditionat 

 * manopera este gartuita aceasta fiind evidentiata in oferta financiara  

Reparatii de amploare sau accidentale ce pot apare: 

- inlocuirea unor piese si materiale necesare functionarii instalatiilor (acestea vor fi achizitionate de catre 

beneficiar conform process verbal de constatare si puse la dispozitia prestatorului ) 

- piese la care pot apare defectiuni si necesita reparatii sau inlocuire: capacitor, motor ventilator UE, placa 

eletronica, motor ventilator UI, sensor temperatura, sensor presiune, fotocelula UI, transmitator infrarosu 

telecomanda, transformator alimentare aparat aer conditionat UI, motor baleaj, electrovalva 4 cai, becuri 

UI/UE, holendere, traseu frigorific. 

Reparatiile de amploare se vor efectua de catre prestator cu personal calificat dupa efectuarea analizei 

defectiunii si intocmirea Procesului verbal de constatare privind necesarul de piese si materiale avizat de catre 

beneficiar. 

Intretinerea curenta va fi monitorizata prin rapoarte lunare completate de catre furnizor si vizate de catre 

beneficiar si vor fi atasate documentelor de plata lunare. 

Prestatorul pentru piesele sau echipamentele inlocuite va anexa raportului lunar si documentele de provenienta, 

certificate de calitate si garantie. 

In urma reparatiilor, prestatorul va acorda garantii pentru lucrarile executate in conformitate cu prevederile 

legale. Achizitionarea pieselor de schimb mentionate in Procesul verbal de constatare este in sarcina beneficiarului. 

 Fata de cele mai sus mentionate prestatorul mai are si urmatoarele obligatii: 

 sa efectueze diagnosticarea defectiunilorsesizate de beneficiar in maxim 12 ore de la primirea sesizarilor 

ce vor fi inregistrate de prestator, iar numarul de inregistrare va fi comunicat beneficiarului, in momentul 

sesizarii. 

 sa depaneze defectiunile diagnosticate pe loc sau in termen de 24 ore (in zilele lucratoare) de la data 

sesizarii de catre beneficiar, sau de la punerea la dispozitie a pieselor ce trebuiesc inlocuite.  

   

 RESURSE  

 1. Resurse umane  

 Pentru prestarea serviciilor de verificare, constatare si remediere a defecțiunilor  a echipamentelor componente 

ale instalației de climatizare si aparatelor de aer conditionat,  prestatorul va respecta toate precizările/ normele/ 

instrucţiunile/ prescripţiile/ standardele în vigoare din domeniu. Personalul care va presta serviciile trebuie sa fie 

califiact pentru acest tip de servicii si in numar sufucient. 

 In timpul exploatării, se vor identifica toate riscurile şi se vor lua toate măsurile pentru diminuarea sau evitarea 

consecintelor negative. 

  

 2. Măsuri de protecţie a muncii  
 Măsurile de asigurare pe linia protecţiei muncii: autorizarea, instruirea personalului propriu, acordarea 

echipamentului de lucru şi protecţie etc., precum şi cercetarea eventualelor accidente de muncă şi înregistrarea acestora 

sunt in sarcina şi pe cheltuiala prestatorului de servicii.  

  Pe toată durata de exploatare a instalaţiilor  (inclusiv revizii, reparaţii, înlocuiri) vor fi respectate cerinţele 

referitoare la protecţia, securitatea şi igiena muncii.  

  Verificările, probele şi încercările instalației de climatizare vor fi efectuate respectându-se instrucţiunile 

specifice de protecţie a muncii în vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.  

  Manevrele corespunzătoare întreţinerii vor fi efectuate numai de personal calificat.  

  Zonele periculoase sau cele în care se efectuează revizii sau lucrări de întreţinere se îngrădesc şi se 

avertizează, interzicându-se accesul persoanelor neautorizate. 

   

3. Prevenirea si stingerea incendiilor pe durata exploatarii 
Obligaţiile şi răspunderile privind prevenirea şi stingerea incendiilor revin prestatorului care efectuează 

exploatarea echipamentelor din centralele termice.  

Pe durata reviziilor, reparaţiilor, înlocuirilor vor fi respectate toate măsurile specifice de prevenire şi stingerea 

incendiilor. Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis (sudură, lipire cu flacără, topire de materiale hidroizolante 

etc.) se va face un instructaj special personalului care efectuează aceste lucrări.  

 

 

 



4. Plata activitatii de servicii tehnico– administrative constructii si instalatii: 

Plata se va face lunar, iar facturile vor fi insotite de urmatoarele documente: 

       - fisa de interventie la fiecare echipament ( daca este cazul ) 

       - process verbal de constatare ( daca este cazul ) 

       - raport de verificari, incercari si probe  

Documentele enumerate mai sus se vor intocmi si vor fi semnate de firma prestatoare, iar  din partea 

beneficiarului vor fi confirmate de Directia Dezvoltare Locala.  

Plata va fi facuta in baza facturii insotită de documentele mentionate anterior si vor fi depuse la Registratura 

Primăriei municipiului Onești.  

Pentru întocmirea corectă a ofertei solicitanţii pot vizita cladirile unde sunt montate echipamentele ce fac 

obiectul achzitiei din Municipiul Onesti, în zilele lucrătoare, de luni pana vineri, între orele 09.00 – 13.00.  

Solicitarea de vizitare a acestora va fi facuta cu cel putin o zi  inaintea datei in care se doreste acest lucru.  

 

        OFERTA FINANCIARĂ  

Ofertarea se va face pentru prestarea serviciului:  in LEI fara TVA/ buc. 

Cantitate: 

a) Servicii service si mentenanta instalatiei climatizare = 1 buc (lei/luna) x 9 luni 

b) Servicii service si mentenanta aparate aer conditionat = 1 buc (lei/luna) x 9 luni 

Valoare totala oferta = a) + b) lei fara TVA. 

 

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.  

 

      CONDITII PENTRU REDACTAREA OFERTEI 

     Propunerea tehnica si financiara vor fi elaborate model propriu in care vor fi descrise serviciile ce 

urmeaza a fi prestate. 

Nu se accepta oferta financiara alternativa.  
Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei 

ofertei cu cerintele solicitate.  

 

Documentatia de atribuire va cuprinde obligatoriu si:  
1. Fisa cu informatii generale despre firma: adresa, reprezentant legal, date de inregistrare, cont de trezorerie, telefon, 

fax, e-mail, etc.  

2. Certificat constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte domeniul de 

activitate corespunzator codului CPV aferent achizitiei. 

3. Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului  

4. Autorizatii sau alte documente pe care ofertantul le considera necesare pentru natura serviciilor prestate in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare 

  

           Lipsa unui/unor documente din cele enumerate mai sus sau nerespectarea cerintelor din prezentul Caiet 

de sarcini poate duce la respingerea ofertei ca neconforma.  

 
 
 


