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CAIET DE SARCINI 
privind achiziţia de Servicii de intretinere, mutare/repozitionare si reparatii aparate de aer 

conditionat - achizitie si montaj perdea aer conditionat 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe 

baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

Caietul de sarcini este elaborat în concordanţă cu necesităţile obiective ale autorităţii contractante şi cu 

respectarea regulilor de bază precizate în documentaţia de atribuire. 

Aplicâdu-se criteriul de evaluare a ofertelor “preţul cel mai scăzut”, se precizează, în mod expres, faptul că 

cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.  

 

AUTORITATE CONTRACTANTĂ 

Denumire: Direcția Impozite și Taxe Locale  

Adresă: Strada Mihail Sebastian, nr. 23, bloc S 13, sector 5 

Cod fiscal: 33632364 

Telefon: 031.432.88.64 / Fax: 021.424.37.48 

 

PROCEDURA/MODALITATEA DE ATRIBUIRE APLICABILĂ 

Modalitatea de atribuire a contractului: achiziție directă. 

 

PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI 

Perioada de derulare a contractului de  Servicii de intretinere, mutare/repozitionare si reparatii aparate 

de aer conditionat - achizitie si montaj perdea aer conditionat este de 6 luni de la data semnării. 

Serviciile se vor desfăşura în timpul programului normal de lucru al DITL sector 5, luni – vineri, orele 

8.30 –16.30. 

 

 

 

 

 



 
OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE DE SERVICII 

Obiectivul  principal: Servicii de intretinere, mutare/repozitionare si reparatii aparate de aer conditionat 

- achizitie si montaj perdea aer conditionat. 

 

Lista sediilor autoritatii contractante la care vor fi prestate serviciile de intretinere, mutare/repozitionare si 

reparatii aparate de aer conditionat - achizitie si montaj perdea aer conditionat, dupa cum urmeaza: 

  

- Sediul din Str. Uranus nr. 98, bl. U8 – 3 buc. 

- Sediul din P-ta Natiunile Unite, nr 3-5 – 4 buc. 

- Sediul din Str. M. Sebastian nr. 23 – 16 buc. 

- Mutare aparate aer conditionat – 5 buc. 

 Achizitie si montaj perdea aer conditionat – 1 bucata – sediul din str. Uranus nr. 98. 

 

Abonamentul lunar include urmatoarele prestatii pentru serviciile de intretinere si reparatii aparate de aer 

conditionat: 

- in perioada de valabilitate a contractului se vor efectua in fiecare zi de marti a fiecarei luni cate o 

revizie la fiecare aparat de aer conditionat. 

- la terminarea fiecarei revizii stabilita prin prezentul contract se va intocmi o nota de interventie 

semnata  de ambele parti. 

- diagnoza; 

- sa efectueze intretinerea preventiva a echipamentelor ; 

- curatare filtre cu spray special ; 

- curatare condensator 

- curatare vaporizator ; 

- curatare turbina; 

- verificare freon ; 

- verificare ulei frigorific ; 

- verificare ventilator ; 

- verificare presostate ; 

- verificare compresor ; 

- verificare ventilatoare ; 

- verificare legaturi electrice ; 

- verificare componente electronice ; 

- verificare setari telecomenzi ; 

- completarea cu agent frigorific (unde este cazul) ; 

- specialistii prestatorului se vor conforma regulamentului de ordine interioara la sediul 

beneficiarului. 

In urma verificarilor se vor incheia procese verbare de receptie pentru fiecare echipament in parte precum si 

pentru echipamentele care vor fi reparate se va face un deviz cu componentele care ar trebui inlocuite. 

Piesele de schimb vor fi achizitionate de autoritatea contractanta. 

Caracteristici tehnice Perdea De Aer 



 
Caracteristici generale: 

-inaltimea maxima de montaj: 2.2 m 

-montaj orizontal 

-telecomanda si control integrat 

-3 trepte de viteza 

-grad de protectie IP20 

-console de prindere incluse 

-partea din fata usor detasabila, pentru a facilita montarea si intretinerea 

-nivel de zgomot scazut 

-usor de instalat 

-protectie anticoroziune 

Geometria debitului de aer: nivel de sunet si turbulenta scazut, fara a influenta eficienta 

Performanta: echilibru intre volumul de aer si viteza acestuia, rezultand o eficienta optima. 

Nivel de zgomot: scazut 

Perdeaua de aer va fi prevazuta cu control inteligent, fiind conceputa pentru incaperi cu trafic intens. 
                                                                                                                  

 

Putere motor (W) 200 

Δt 17/12.5 

Putere (W) 10000 

Lungime (mm) 2050 

Frecventa (Hz) 50 

Amperaj (A) 14,4 

Nivel de zgomot maxim dB(A) 53 

Greutate (kg) 34 

Alimentare (V) 400~ 

Debit de aer maxim (mc/h) 2400 

Telecomanda Da 

Numar trepte de putere 3 

Montaj orizontal 

Dimensiuni H montaj (m) 2.2 

Alte detalii 

Δt- cu cat creste temperatura aerului evacuate 

atunci cand perdeaua de aer functioneaza la 

putere maxima, iar ventilatorul functioneaza pe 

treapta min/max de viteza. Nivelul de zgomot 

este calculate la o distanta de 5 cm fata de 

unitate, factor directional 2, suprafata de 

absorbtie echivalenta 200 mp. 

 

Garantia produsului va fi de minim 24 luni. 

 



 
 

PROTECŢIA MUNCII ŞI P.S.I. 

Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta următoarele reglementări privind protecţia muncii, 

prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului: Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 

şi H.G.1425/2006 pentru aprobarea Normelor. 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Șef Serviciu Administrativ, Achiziții                                                               Inspector, 

            Monica Joițoiu                                                                                Gabriela Ștefan 


