
Caiet de Sarcini pentru achizitia de servicii 

„SERVICII DE MENTENANŢĂ ŞI REVIZIE PENTRU SISTEMUL DE VENTILARE ŞI AER 
CONDIŢIONAT AL STADIONULUI CLUJ ARENA" 

1. Introducere 

Această secţiune a Documentaţiei de Atribuire include ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare 
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică şi Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor 
care fac obiectul Contractului ce rezultă din procedură. 
În cadrul acestei proceduri, JUDEŢUL CLUJ fndeplineşte rolul de autoritate contractantă, respectiv 
Achizitor fn cadrul Contractului. 
Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă fntr-un anumit 
capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit fn alt capitol, trebuie interpretată ca fiind 
menţionată fn toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru 
asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

2. Informaţii despre autoritatea contractantă, contextul contractului 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: UAT Judeţul Cluj 
Adrese şi referinţe utile: 
Direcţia: Direcţia de Administrare şi Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.) 
Adresa: Str. Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

În conformitate cu prevederile art.87, alin.1, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
modificată şi republicată, Consiliul]udeţean este „autoritatea administraţiei publice locale, constituită la 
nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea 
realizării serviciilor publice de interes judeţean". Atribuţiile Consiliului Judeţean sunt prevăzute la art. 91 
din Legea 215/2001. 

Direcţia de Administrare şi Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Judeţean Cluj se 
ocupă fn principal de administrarea şi funcţionarea stadionului Cluj Arena asigurdnd desfăşurarea de 
evenimente. 

Autoritatea contractantă doreşte demararea unei proceduri de achiziţie publică în vederea încheierii unui 
Contract, cu un singur operator economic, pentru achiziţia de servicii de mentenanţă şi revizie pentru 
sistemul de ventilare şi aer condiţionat al stadionului Cluj Arena. 

Caietul de sarcini stabileşte condiţiile tehnice şi de calitate pentru pentru achiziţia serviciilor de 
mentenanţă a echipamentul/sistemul de răcire - CHILLER si a sistemului de ventilatie. 

Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor 

Construcţia noului stadion a fnceput în anul 2009 şi a fost finalizată la sfdrşitul anului 2011, fiind 
amplasat pe locul fostului stadion Ion Moina. Compus din două tribune şi două peluze, stadionul are o 
capacitate de 30.200 locuri, majoritatea acoperite. Fiind construită la cele mai înalte standarde, arena 
este cotată ca fiind un stadion din categoria UEFA Elite. Proprietarul stadionului este Consiliul Judeţean 
Cluj. Cea mai importantă întrebuinţare a arenei sunt partidele de fotbal, dar stadionul poate susţine şi 
competiţii olimpice datorită pistei de atletism de care dispune sau concerte. 

ln acest sens, achiziţia este necesară pentru buna desfăşurare a activităţii curente. 



Stadionul Cluj Arena are În dotarea sa un sistem de aer condiţionat format din chillere, centrale de tratare 
a aerului şi ventiloconvectoare. Pentru buna funcţionare a sistemului este nevoie de încheierea unui 
contract de service şi mentenanţă care să înlocuiască consumabilele şi să intervină pentru reparaţii la 
nevoie. 

3. Descrierea serviciilor solicitate 

3.1. Cerinţe privind organizarea serviciilor 

Pe durata contractului prestatorul va asigura mentenaţa lunară a sistemului de răcire : 

- punerea fn funcţiune pentru perioada de vară a echipamentului/ sistemului de răcire {CHILLER); data 
punerii în funcţiune se va stabili de comun acord cu beneficiarul (01 -31 mai 2020). 

- se vor asigura un număr de 4 verificări/intervenţii {1/lună), intervenţii aferente lunilor iunie, iulie, 
august şi septembrie 2020. Aceste verificări/intervenţii se vor efectua de regulă În perioada 15-30 a lunii 
sau la solicitarea beneficiarului; 

- punerea În conservare pentru perioada de iarnă a echipamentului/sistemului de răcire, data punerii În 
conservare se va stabili de comun acord cu beneficiarul (20-30 octombrie 2020). 

Serviciile solicitate trebuie sa indeplineasca cerinţele privitoare la funcţionalitate, eficienta, fiabilitate in 
conformitate cu specificaţiile producătorului pentru substanţele si produsele utilizate si garantate de 
acesta, astfel incat acestea sa indeplineasca scopul declarat anterior. 

Serviciile vor fi efectuate in prezenta unui reprezentant al beneficiarului. 

Conformitatea substanţelor, soluţiilor, materialelor şif sau produselor utilizate de prestator este data de 
faptul că acestea sunt menţionate într-o fişă tehnică emisă de producător În care sa fie specificate toate 
caracteristicile tehnice funcţionale, instrucţiuni de utilizare şi eliminare, de depozitare, efecte nocive 
asupra populaţiei sau mediului înconjurător precum si alte informaţii pe care producătorul le considera 
utile. 

Estimarea materialelor consumabile pentru serviciile de mentenanţă şi revizie pentru sistemul de 
ventilare şi aer condiţionat al stadionului Cluj Arena se regăseşte m Anexa 1. 

ANEXA 1 - Estimare materiale consumabile 

Nr. DENUMIRE MATERIALE UM Cantitate Preţ unitar TOTAL 

crt (lei fără TVA) (lei fără TVA) 

1 Agent refrig. R407C, R410A, R134a Kg. 47 

2 Ulei frigorific sintetic (Danfoss Scroll) litri 10 

3 Azot anhidru buc 1 

4 Electrozi Ag cu decapant 34% Buc. 5 

5 Electrozi Ag cu 15% Ag Buc. 10 

6 Curele trapezoidale pt. CTA 17x1375 buc 80 

7 Filtre CTA buc 100 

8 Spray pentru igenizare buc 10 

TOTAL 

Toate produsele trebuie să corespundă cerinţelor tehnice minime solicitate prin Caietul de sarcini. 
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Specificaţii tehnice privind mentenanţa echipamentului/ sistemului de răcire (CHILLER): 
- verificarea nivelului de ulei la compresoare şi eventual completare; 
- verificarea cantităţii de fluid de răcire, inspectarea circuitelor pentru depistarea şi remedierea 
n eeta nşei tă ţi lor,; 
- verificarea umidităţii la indicatorul circuitului lichidului; 
- curăţare şi inspectare evaporator şi condensator; 
- verificare stare conexiuni electrice - reparare şi fnlocuire terminale şi izolatori deteriorate; 
- verificarea funcţionării corecte a senzorilor şi sisteme de siguranţă şi alarmare; 
- verificare setări suprasarcină; 
- verificarea protecţiilor termice şi electrice la suprasarcini pentru echipamentul de răcire; 
- verificarea consumului de curent la pompa de recirculare şi concordanţa cu specificaţiile tehnice, 
verificarea stării rulmenţilor pompei de recirculare şi fnlocuirea acestora dacă este necesar; 
- verificare consum de curent pentru compresoare şi concordanţă cu specificaţiile tehnice din cartea 
echipamentului 
- verificarea funcţionării echipamentului la parametrii tehnici de funcţionare iniţiali daţi de către 
producători şi fn condiţii de siguranţă 
- curăţarea filtrelor prizelor de aer. 
- umplerea instalaţiei cu apă, aerisirea acesteia sau golirea instalaţie (fn funcţie de sezon); 
Specificatii tehnice privind mentenanta echipamentului de ventilatie 
- verificarea/curatarea ventilatoarelor 
- verificare/schimbare curea transmisie, rulmenti lagare(componente mecanice) 
- verificari/reglaje motor, masurarea tensiunii de alimentare 
- verificare si reglaje a comutatoarelor si a dispozitivelor de comanda din sistemul de 
cuplare a jaluzelelor 
- curatare/inlocuire filtre de aer 
- verificare/masurare izolatie, alte masuratori electrice pentru determinarea uzurii motoarelor. 
În cazul În care sunt necesare un număr suplimentar de intervenţii faţă de cel prevăzut la punctul 3.1 (6 
intervenţii) aceste intervenţii se vor efectua de către prestator la preţul intervenţiei din oferta 
financiară depusă de prestator. 
Pe durata contractului se estimează a.fi necesare materiale conform Anexei 1. 
Aceste materiale se vor fnlocui de către prestator fn cadrul mentenanţei lunare. Garanţia acordată de 
către prestator va fi de: minim 6 luni pentru manoperă şi minim 12 luni pentru piesele/subansamblele 
înlocuite. 
În cazul fn care se constată că este necesară fnlocuirea de piese sau subansamble defecte care nu sunt 
prevăzute fn Anexa 1, pentru acestea prestatorul va fntocmi un deviz estimativ; diagnosticarea 
echipamentului fn vederea efectuării reparaţiilor şi eliberarea devizului estimativ cade in sarcina 
prestatorului. 
Deplasarea la sesizarea beneficiarului pentru intervenţie se va efectua fn termen de maxim 8 ore de la 
sesizare. Termenul se prelungeşte cu 12 ore fn perioada zilelor libere şi sărbătorilor legale. 
Prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar fn scopul asigurării utilizării 
corespunzătoare şi corecte a echipamentului. 
La finalul intervenţiilor sau lucrărilor personalul prestatorului va efectua probe de funcţionare fn 
prezenţa beneficiarului pentru echipamentele asupra cărora s-a intervenit.Pentru fiecare intervenţie 
efectuată prestatorul va întocmi un Raport de intervenţie/Proces verbal de verificare lunară care va fi 
confirmat de către un reprezentant al beneficiarului 
Personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale 
beneficiarului, pe toată durata prezenţei sale fn zona unde este instalat echipamentul. 

3.2. Durata contractului 

Contractul de achiziţie publică se va încheia pana la data de 31.12.2020. 
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3.3. Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor, Mecanismele necesare pentru managementul 
contractului 

3.3.1. Responsabilităţi ale prestatorului 

1. Să achiziţioneze produsele şi să presteze serviciile de mentenanţă şi revizie pentru sistemul de ventilare 
şi aer condiţionat al stadionului Cluj Arena prevăzute fn Caietul de sarcini. 

2. Să achiziţioneze produsele şi să presteze serviciile prevăzute fn Caietul de sarcini, fn conformitate cu 
Propunerea Tehnică, la termenele şi condiţiile stabilite prin Contract. 

3. Să desemneze o persoană de contact permanent şi să transmită autorităţii contractante, următoarele: 
nume, prenume, nr. telefon fix, nr.fax, nr. telefon mobil, adresa de e-mail, etc.; 
4. Să execute operaţiile de fntreţinere, revizii şi reparaţii, conform prevederilor din instrucţiunile tehnice 
de fntreţinere şi exploatare emise de către producătorul echipamentelor, a normelor de timp şi a 
condiţiilor de calitate specifice fiecăruia/fiecăreia fn parte. 
Procedurile de fntreţinere, revizii şi reparaţii a instalatiei, vor respecta manualul de service al 
producătorului instalatiei, utilizând totodată echipamentul pentru reparaţii indicat de producător. 
5. Să verifice serviciile prestate astfel fncdt, instalatia să corespundă din punct de vedere tehnic normelor 
impuse de legislaţia in vigoare. 
6. Să emită recomandări scrise privind modul de utilizare/întreţinere a instalatiei ce a făcut obiectul unor 
intervenţii de service. 
7. Să efectueze serviciile de întreţinere şi reparaţii cu piese de schimb cu caracteristici tehnice şi 
dimensionale care să le asigure un nivel calitativ, de performanţă şi siguranţă în exploatare. Acestea 
trebuie să fie în concordanţă cu reglementările tehnice definite în legislaţia internă referitoare la 
standardele naţionale care adoptă standarde europene. 
8. Să asigure fn zilele lucrătoare un program de lucru prelungit, atunci cdnd situaţia o impune; 
9. Să fntocmească documentele de constatare, devizul estimativ al lucrării şi să presteze serviciile după 
primirea acceptului de la autoritatea contractantă; 
1 O. Să anunţe autoritatea contractantă ori de cdte ori apar diferenţe faţă de documentele iniţiale de 
constatare; 
11. Să menţină legătura permanentă cu reprezentantul autorităţii contractante pentru rezolvarea rapidă 
a oricăror probleme legate de reparaţii, facturi, etc. 
12. Să asigure piesele de schimb şi materialele de exploatare necesare reparaţiilor şi reviziilor, iar piesele 
şi subansamblele fnlocuite să fie restituite autorităţii contractante; 
13. Să permită unui reprezentant al achizitorului să urmărească reparaţia pe toată perioada de 
derulare/execuţie a acesteia. 
Prestatorul va informa persoana responsabilă, nominalizată de autoritatea contractantă, asupra tuturor 
eventualelor intervenţii apărute accidental fn cadrul procesului de revizie sau reparaţie şi va obţine 
acordul acesteia pentru fiecare intervenţie suplimentară ce trebuie efectuată fn vederea aducerii 
echipamentului la parametrii de exploatare precizaţi de către producătorul fiecărui tip de echipament în 
parte. 
Prestatorul va motiva intervenţia suplimentară printr-o constatare sau o documentaţie tehnică prin care 
se va face dovada necesităţii efectuării respectivei intervenţii. Documentaţia tehnică menţionată se va 
ataşa fn completare la devizul estimativ de reparaţie şi va sta la baza analizei preliminare necesare 
aprobării de către autoritatea contractantă a costurilor aferente reparării/fnlocuirii reperelor fn cauză 

şi/sau a efectuării operaţiunilor de remediere propuse. 
14. Să ia toate măsurile legale de asigurare a personalului propriu implicat fn realizarea contractului, pe 
linie de protecţia muncii, mediu şi P.S.I., instruirea acestuia, acordarea echipamentului de lucru şi 
protecţie, cercetarea eventualelor accidente de muncă şi fnregistrarea acestora; 
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15. Să asigure paza bunurilor achizitorului şi să asigure integritatea acestora pe perioada reparaţiilor. 

16. Oferta de pret trebuie sa cuprinda pretul materialelor folosite, dupa cum arata Anexa 1 materiale 
consumabile. 
17. Sumele ofertate sunt ferme pe toata durata contractului. 
18. Materialele vor fi livrate de catre prestator la valoarea din oferta tehnica, in baza unui deviz de lucrari. 
19. Beneficiarul nu are obligatia sa achizitioneze toate materialele ofertate in caietul de sarcini, acestea 
urmand a fi achizitionate in functie de necesitate. 
20.Prestatorul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia mediului. 

3.3.2. Responsabilităţile autorităţii contractante 

Autoritatea/entitatea contractantă este responsabilă pentru Îndeplinirea următoarelor atribuţii: 
1. Respectarea termenelor de plată; 
2. Evaluarea şi analiza oricărei probleme semnalate de către prestator şi transmiterea de soluţii În cel 
mai scurt timp; 
3. Includerea În bugetul propriu a resurselor financiare necesare plăţii tuturor reparaţiilor efectuate de 
prestator şi plata preţului tuturor serviciilor efectiv şi corect prestate, pe baza facturii prezentate de 
Prestator şi acceptate la plată de către Achizitor, conform tarifului stabilit şi la termenul prevăzut. 
Prestarea serviciilor este confirmată prin procesul verbal de recepţie semnat, fără observaţii de către 
ambele părţi; 
4. Verificarea calităţii serviciilor prestate prin efectuarea unor probe 
5. Organizarea de şedinţe de lucru cu prestatorul ori de cdte ori este necesar pentru a identifica Împreună 
soluţiile cele mai optime pentru a nu bloca intervenţia operativă; 
6. Desemnarea echipei implicate şi responsabile cu interacţiunea şi suportul oferit Contractantului; va 
numi responsabilul de contract care va monitoriza permanent derularea contractului şi va asigura 
contactul nemijlocit cu Prestatorul. 

4. Ipoteze şi Riscuri 
ln cazul În care beneficiarul serviciilor constată că serviciile nu sunt de calitate, se vor lua următoarele 
masuri: 

- impunerea, În sarcina prestatorului, a pagubelor produse beneficiarului serviciului, În toate cazurile in 
care prestatorul nu a respectat prevederile stabilite in contract; 

- remedierea tuturor consecinţelor constatate referitoare la lipsa sau nefuncţionarea dotărilor pe care 
unitatea prestatoare o are, la lipsa eficacităţii tratamentelor aplicate sau soluţiilor şi produselor utilizate 
În operaţiunile de distrugere, neutralizare, combatere pentru care s-a angajat. 

Constatarea deficienţelor se realizează de către beneficiarul serviciilor, ocazie cu care se incheie o nota 
constatatoare, În două exemplare, care va fi semnată de persoanele responsabile din partea beneficiarului 
şi reprezentantul prestatorului. Prestatorul ia masurile care se impun pentru remedierea deficienţelor 
constatate, În cel mult 72 de ore de la semnarea notei. 

Remedierea deficientelor constatate se realizează pe cheltuiala prestatorului. 

Prestatorul va suporta toate consecinţele prevăzute de lege fn cazul in care acesta nu onorează contractul 
ce urmează a se fncheia. 

ln perioada de garanţie, după repetarea tratamentului, prestatorul va suporta toate cheltuielile 
suplimentare pentru serviciile necorespunzătoare. 
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S. Locul desfăşurării activităţilor 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: UAT Judeţul Cluj 
Adrese şi referinţe utile: 
Direcţia: Direcţia de Administrare şi Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.) 
Adresa: Str. Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

6. Planul de implementare a contractului 
- constatarea stării tehnice a instalatiei şi a eventualelor defecţiuni ale acesteia 

- emiterea unui deviz estimativ cu privire la necesarul pieselor de schimb 

- asigurarea pieselor de schimb; 

- repararea propriu-zisă la data programării şi emiterea devizului final de reparaţie; operaţiunile de 
reparaţie şi revizii tehnice trebuie să conducă la readucerea instalatiei la parametrii tehnici de 
funcţionare stabiliţi de firma constructoare; 

- executarea serviciului se va efectua, numai după primirea acceptului autorităţii contractante; 

-facturarea prestaţiilor se va realiza la finalul efectuării reparaţiei fn baza procesului verbal de recepţie 
confirmat şi semnat de autoritatea contractantă. 

7. Aprovizionarea pieselor de schimb utilizate În cadrul contractului 
Reparaţiile se execută prin Înlocuirea de piese şi subansamble agreate de producător, etichetate/ştanţate 
de către producător. 
Aprovizionarea pieselor de schimb/materialelor utilizate În cadrul contractului intră În responsabilitatea 
Prestatorului. 
Comanda şi aprovizionarea acestora de către Prestator se face numai după prezentarea şi acceptarea 
Devizului de către autoritatea contractantă. 
(După caz) Autoritatea contractantă solicită achiziţia şi montarea de piese noi OE [cu predarea la schimb 
a piesei vechi - În concordanţă cu prevederile pct. 5) În cazul reperelor din Anexa 1. 

Piesele care au fost Înlocuite, rezultate m urma proceselor tehnologice de reparaţii se vor preda autorităţii 
contractante odată cu facturile aferente devizelor de reparaţii. 
Piesele de schimb recondiţionate trebuie să fie Însoţite de o declaraţie de conformitate emisă de 
operatorul economic autorizat, precum şi de documentul care atestă garanţia acordată, În conformitate 
cu legislaţia aplicabilă. 
Piesele recondiţionate sau reparate, trebuie să Îndeplinească cerinţele minime de funcţionare, de calitate, 
garanţie şi conformitate şi pot fi utilizate fn reparaţii numai după obţinerea acordului scris prealabil al 
autoritaţii contractante. 
În cazuri speciale, piesele de schimb pot fi asigurate şi de către terţi sau achizitor. 

8. Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităţilor din Contract 

Cerinţe privind resursele minime necesare pentru realizarea obiectului Contractului: 

Personal de specialitate - Autoritatea/entitatea contractantă solicită ca cerinţă minimă obligativitatea 
asigurării personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru mdeplinirea 
contractului: 

- Electrician autorizat Gradul llAB (pana la 1 kV) 

- Personal autorizat de Asociaţia Generală a Frigotehniştilor din Romtl.nia 

Autoritatea/entitatea contractantă poate solicita Înlocuirea personalului pe perioada derulării 
Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, dacă consideră că un membru al 
Contractantului este ineficient sau nu Îşi Îndeplineşte sarcinile. 
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Contractanul va numi un reprezentant responsabil cu monitorizarea şi implementarea prevederilor 
Contractului cu sarcini În acest sens, care va comunica direct cu persoana nominalizată de 
Autoritatea/entitatea contractantă. 

9. Modul de elaborare a propunerii financiare 
Ofertantul are obligaţia de a prezenta următoarele informaţii În cadrul propunerii financiare: 
-Valoare piese de schimb 
-Valoare manopera 

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate a 
ofertelor. 

Ofertantul are obligaţia de a depune oferta pentru toate materialele şi serviciile descrise În prezentul Caiet 
de sarcini. 
Propunerea.financiară se va exprima În lei, exclusiv TVA, cu două zecimale. 
Oferta.financiară trebuie să conţină obligatoriu: 
- oferta financiară pentru valoarea pieselor de schimb menţionate În Anexa 1. 
- oferta financiară pentru manopera aferentă intervenţiilor solicitate din Anexa 2. 

10. Garanţii 

Garanţia se acordă În condiţiile Legii nr. 449/2003 modificată şi completată prin OUG 174/2008 privind 
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. Garanţia acoperă defecte de fabricaţie, În condiţiile 
exploatării corecte, respectării planului de mentenanţă, exploatare, depozitare, etc., stabilite de 
Producător. 

Garanţia acoperă repararea sau înlocuirea pieselor recunoscute ca.fiind defecte, conform tehnologiilor şi 
metodelor de diagnosticare ale Producătorului. 

Perioada de garanţie a pieselor de schimb şi a materialelor de exploatare este de minim 12 luni. 

Perioada de garanţie a serviciilor efectuate (manopera prestată) minim 6 luni. 

Termenul de garanţie Începe să curgă de la data finalizării lucrării şi acceptul Devizului final. 

Pentru reparaţiile efectuate fn perioada de garanţie a lucrărilor şi respectiv a pieselor de schimb, nu se va 
percepe manoperă iar piesele de schimb aflate În perioada de garanţie se vor înlocui pe cheltuiala 
prestatorului. 

Prestatorul are obligaţia de a garanta că produsele şi materialele de exploatare furnizate sunt noi, 
nefolosite şi Încorporează toate Îmbunătăţirile recente În proiectarea şi structura materialelor. Perioada 
de garanţie acordată lucrărilor de către prestator este cea declarată În propunerea tehnică şi se referă la 
garanţia de manoperă. 

Garanţia pieselor montate este cea acordată de producător şi ea va fi aplicată prestatorului atâta timp 
cât el efectuează aprovizionarea cu piese. 

Perioada de garanţie a produselor şi materialelor de exploatare, Începe cu data recepţiei efectuate, după 
livrarea şi instalarea acestora. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica prestatorul, În scris, despre orice pldngere sau 
reclamaţie apărute, În conformitate cu această garanţie, la recepţia serviciului sau ulterior. La primirea 
acestei notificări, prestatorul are obligaţia de a remedia defecţiunile sau de a Înlocui produsul pe loc sau 
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fn regim de urgenţă, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. În perioada de garanţie 
a produselor şi materialelor de exploatare care au fost fnlocuite, prestatorul are obligaţia de a furniza şi 
fnlocui gratuit piesele de schimb şi subansamblurile care se defectează, dacă acestea sunt aceleaşi cu cele 
fnlocuite anterior sau dacă materialele de exploatare respective sunt neconforme cu instrucţiunile tehnice 
de fntreţinere şi exploatare emise de producător. 

Pentru problemele apărute în perioada garanţiei, datorită exploatării necorespunzătoare dovedite 
tehnic, prestatorul este exonerat de răspundere. 

Prestatorul remediază în perioada de garanţie deficienţele de execuţie care nu au fost sesizate la recepţia 
lucrărilor. 

Prestatorul remediază fără plată, părţile de lucrări executate de el acolo unde se constată deficienţe şi 
abateri de la norme şi standarde. 

11. Recepţie si verificări 

Recepţia şi verificările serviciilor vor fi efectuate atât de către Prestator cât şi de către Achizitor care are 
dreptul de a verifica în orice moment modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 

Efectuarea prestaţiei de mentenanta în condiţiile stabilite prin prezentul caiet de sarcini vafi confirmată 
de reprezentanţii prestatorului şi ai beneficiarului printr-un proces verbal de recepţie a serviciilor. 
Încheierea şi semnarea de către părţi fără obiecţiuni a procesului verbal, condiţionează plata prestaţiei. 

În conformitate cu prevederile din prezentul contract, Achizitorul va notifica, în scris, Prestatorului, 
identitatea reprezentanţilor săi fmputerniciţi pentru acest scop. 

12. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate 

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta documentaţie de 
atribuire. 

Criteriul de atribuire vafi preţul cel mai scăzut. 

Oferta stabilită câştigătoare este fermă, neajustabilă, nemodificabilă şi neactualizabilă pe toată 
perioada de derulare a contractului. 

Întocmit/Redactat: 
Inspector de specialitate 

lng. Varga Alm ;f/Jtr 
V 
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Anexa 1 

Nr. DENUMIRE MATERIALE UM Cantitate Preţ unitar TOTAL 

crt. (lei fără (lei fără TV A) 

TVA) 

1 Agentrefrig.R407C,R410A,Rl34a Kg. 47 

2 Ulei frigorific sintetic (Danfoss Scroll) litri 10 

3 Azot anhidru buc 1 

4 Electrozi Ag cu decapant 34% Buc. 5 

5 Electrozi Ag cu 15% Ag Buc. 10 

6 Curele trapezoidale pt CTA 17x1375 buc 80 

7 Filtre CTA buc 100 

8 Spray pentru igenizare buc 10 

TOTAL 

Anexa2 

Nr. DENUMIRE LUCRARE Nr. UM Preţ unitar TOTAL 

crt. intervenţii (lei fără TVA) (lei fără TVA) 

1 Manopera punere in functiune/ 2 Lei/interv 

conservare instalatie Chiller 

2 Manoperă intervenţii/revizii lunare 4 Lei/interv 

chiller 

3 Manopera interventii sistem 4 Lei/interv 

ventilatie 

TOTAL 
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Anexa3 

Denumire Model Nr.Buc 

Chiller ACM KAL TE KLIMA LCAEX612 P1 2 

VENTILOCONVECTOR Ch220 2 DX FANCOIL H3A2 CBL0O 40 

EURAPO 

CTANOVAIR GRC 02 4 

CTALORAN CTL20 6 

CTALORAN CTL 70 1 

CTALORAN CTL40 1 

CTALORAN CTL 100 2 

CTALORAN CTL30 1 

CTALORAN CTLS0 2 

CTALORAN CTL80 1 

SplitSanyo Unitate interna SAP-KRV18AEH 8 

SAP-KRV22AEH 

Unitate externa SAP-CRV18AEH 

SAPCRV22AEH 

Acson(OLY) 120008T 4 
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