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INSTITUȚIA PREFECTULUI  JUDEȚUL VRANCEA 

B-dul Dimitrie Cantemir nr.1, Localitatea: Focșani, Jud: Vrancea 

Nr.6932 / 05.06.2019 

APROBAT 

                         SUBPREFECT, 

                        Cristina STOICA 
 

 

 

CAIET DE SARCINI 

Aparat aer condiționat 

COD CPV: 39717200-3 

 

 

 

AVIZAT LEGALITATE                                         

            VERIFICAT, 

 SEF SERVICIU JURIDIC                         

       Eduard Bălănescu                                      

 

                  

Compartiment administrativ 

Referent, 

Postolache Dorin 

 

Servicul Public Comunitar Regim Permise de conducere și Înmatriculare Vehicule 

Șef serviciu, 

Comisar șef 

Pătrașcu Marian 

 

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple 

Șef serviciu, 

Maghiaru Dumitrache Simona Mădălina 

 

Compartiment achiziții publice, 

Consilier, 

Crăciunică Simona 
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CAPITOLUL 1: OBIECTUL  ACHIZIȚIEI, CANTITĂŢI 

            Prin prezentul Caiet de Sarcini se urmăreşte achiziţionarea de aparate de aer 

condiționat, cu montaj inclus în preț, necesare Intituției Prefectului Județul Vrancea, 

Servicul Public Comunitar Regim Permise de conducere și Înmatriculare Vehicule ( 

pentru sala de examinare ) și respectiv Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și 

Evidența Pașapoartelor Simple, în vederea asigurării unei mediu confortabil, prin controlul 

stării aerului, având în vedere temperatura, umiditatea, gradul de puritate, mirosurile, astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Echipament 

U.M. 
Cantitate  

1. Aparat aer condiționat INCLUDE FILTRU 

COLD PLASMA, 9000 BTU, model 

INVERTER 

buc 4 

2. Aparat aer condiționat 18000 BTU, model 

INVERTER 

buc 2 

3. Aparat aer condiționat 16000 BTU, model 

INVERTER 

buc 1 

 

CAPITOLUL 2: CONDIȚII TEHNICE 

2.1. Aparat aer condiționat cu plasmă 

- Capacitate: 9000 BTU; Compresor: INVERTER 

- Mod de funcționare: Răcire cu dezumidificare, încălzire, dezumidificare, recirculare, 

ventilare; 

- Capacitate medie: răcire de la -15 la +45 grade celsius, încălzire de la -15 la 24 grade 

celsius. 

- Nivel de zgomot redus, Clasă energetică A++, Funcționează cu freon ecologic R32 

- Garanție: 24 luni 

            Montajul include: manoperă, suporți unitate externă, KIT tubulatură țeavă cu d= 

12mm și d= 6mm în limita a 6 ml, cabluri de comandă și alimentare cu energie electrică, 

izolație tubulatură, furtun dren, bandă de matisat, stecker, bandă izolir, canal pentru cablu și 

kit cu capac de protecție. 

2.2. Aparat aer condiționat 

- Capacitate: 18000 BTU; Compresor: INVERTER 

- Mod de funcționare: Răcire cu dezumidificare, încălzire, dezumidificare, recirculare, 

ventilare, autorestart, ionizator, timer, mod sleep, autodiagnoza, curatare usoara; 

- Nivel de zgomot redus, clasa energetica racire A++, clasa energetica incalzire A+ 

- Garanție: 24 luni 

Montajul include: manoperă, suporți unitate externă, KIT tubulatură țeavă cu d= 

12mm și d=6mm în limita a 6 ml, cabluri de comandă și alimentare cu energie electrică, 
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izolație tubulatură, furtun dren, bandă de matisat, stecker, bandă izolir, canal pentru cablu și 

kit cu capac de protecție. 

Toate lucrările de montaj și instalațiile anexe trebuie să se facă în conformitate cu 

legislația în vigoare, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al securității muncii si 

PSI cât și a protecției mediului. Pentru montaj, transportul este inclus. 

2.3. Aparat aer condiționat 

- Capacitate: max 16000 BTU; Compresor: INVERTER 

- Mod de funcționare: Răcire cu dezumidificare, încălzire, dezumidificare, recirculare, 

ventilare, autorestart, ionizator, timer, mod sleep, autodiagnoza, curatare usoara; 

- Nivel de zgomot redus, clasa energetica racire A++, clasa energetica incalzire A+ 

- Garanție: 24 luni 

Montajul include: manoperă, suporți unitate externă, KIT tubulatură țeavă cu d= 

12mm și d=6mm în limita a 6 ml, cabluri de comandă și alimentare cu energie electrică, 

izolație tubulatură, furtun dren, bandă de matisat, stecker, bandă izolir, canal pentru cablu și 

kit cu capac de protecție. 

Toate lucrările de montaj și instalațiile anexe trebuie să se facă în conformitate cu 

legislația în vigoare, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al securității muncii si 

PSI cât și a protecției mediului. Pentru montaj, transportul este inclus. 

CAPITOLUL 3: OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 

           După instalarea aparatelor să se asigure garanția de minim 24 luni. 

           Să procure piesele de schimb necesare reparațiilor în termenul de garanție de la firme 

specializate.  

           Să se prezinte la locul de amplasare a aparatelor defecte, în maxim 4 ore de la primirea 

prin telefon, fax, e-mail a anunșului că aparatele nu funcționează. 

           Prestatorul va avea obligația de a efectua reparația în max 10 zile de la primirea 

solicitării din partea beneficiarului. 

 

CAPITOLUL 4: GARANȚII 

        După efectuarea de lucrări de reparație a aparatelor în termenul de garanție, prestatorul 

va asigura termenele de garanție date de producători pentru piesele înlocuite.În caz de 

repetare a defectului, prestatorul va înlocui pe cheltuiala proprie piesele care s-au defectat 

după execuția lucrării și care sunt în termenele de garanție oferite de producători sau 

comercianți. 

CAPITOLUL 5: RECEPȚIA LA FINALIZAREA LIVRĂRII PRODUSELOR ȘI 

INSTALĂRII ACESTORA 

      La data finalizării lucrărilor de instalare inițială și ulterior pe parcursul reparațiilor în 

perioada de garanție, la finalizarea lucrărilor, între comisia de recepție a achizitorului și 

reprezentanții prestatorului se vor încheia procese verbale de recepție, instalării și punerii în 

funcțiune a aparatelor. 
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CAPITOLUL 6: FACTURAREA PRODUSELOR ȘI A INSTALĂRII ACESTORA 

      Facturarea se la realiza având la bază procesul verbal de recepție a livrării- instalării și 

punerii în funcțiune a aparatelor. 

      Achizitorul va achita prestatorului contravaloarea serviciilor prestate, în termen de 30 de 

zile calendaristice de la data primirii facturii, care este data înregistrării facturii la registratura 

achizitorului. 

     Pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, atât prestatorul cât și achizitorul 

vor fi în drept să pretindă penalități în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, 

aplicabilă la valoarea produselor nelivrate, respectiv a serviciilor neprestate sau a 

valoriifacturii neachitate în termenul scadent. 

CAPITOLUL 7: CRITERIUL APLICAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

     Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este prețul cel mai scăzut, total livrare și 

instalare a aparatelor. 

 

Anexa nr.1 la caietul de sarcini pentru montare 

Aparat aer condiționat  

Locații 

montare 

Aparat aer 

condiționat 

Nr. Crt. 

Loc montare Tip aer 

condiționat 

Nr. 

Bucăți 

Observații 

1 Intituției Prefectului 

Județul Vrancea, B-dul 

Dimitrie Cantemir nr.1 

Aparat aer 

condiționat 9000 

BTU, compresor 

INVERTER 

4 Birouri  

2 Servicul Public 

Comunitar Regim 

Permise de conducere și 

Înmatriculare Vehicule 

str.  Cuza Vodă nr. 56 

Aparat aer 

condiționat 

max16000 BTU, 

compresor 

INVERTER 

1 Sala de 

examinare 

3 Serviciul Public 

Comunitar pentru 

Eliberarea și Evidența 

Pașapoartelor Simple str.  

Cuza Vodă nr. 56 

Aparat aer 

condiționat 18000 

BTU, compresor 

INVERTER 

2 Sala de 

așteptare 

 

 


