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CAIET DE SARCINI -  

privind achiziționarea de aparate de aer condiționat  
pentru sediul OCPI Brașov 

 
  

1. GENERALITĂŢI 
 

1.1 DENUMIRE  
 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de achiziție a 
contractului de furnizare pentru aparate de aer condiționat şi constituie ansamblul 
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și 
propunerea financiară.  
 Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu, specificaţii tehnice, informaţii 
privind regulile de bază care trebuiesc respectate de  ofertanţi pentru elaborarea 
propunerii tehnice în concordanţă cu necesităţile autorităţii contractante, precum şi a 
propunerii financiare. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul 
calitativ, tehnic şi de performantă, siguranţă în exploatare, dimensiuni etc. Ofertarea 
de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini sau 
care nu satisfac cerinţele Caietului de sarcini va avea drept consecinţă declararea 
ofertei ca fiind neconformă și respinsă. 
 
1.2 OBIECTUL ACHIZIŢIEI 
 Obiectul achiziţiei îl constituie achiziția de 20 aparate de aer condiționat 
pentru sediul OCPI Brașov din strada Zizinului, nr. 46 A, localitatea Brașov, în vederea 
asigurării confortului termic în incinta sediului, în perioada cu temperaturi ridicate, a 
optimizării condițiilor de lucru pentru angajați și public, asigurarea de echipamente cu   
un consum de energie redus, potrivit prevederilor din  Legea nr. 121/2014 privind 
eficienţa energetică, astfel:  

- capacitate de răcire - 9.000 btu - 12 buc.; 
- capacitate de răcire -12.000 btu - 8 buc.; 
- 16 aparate de aer condiționat se vor monta pe pozitia celor vechi care vor fi 

demontate.  
Valoarea estimată a achiziției: 41.176,47 lei fără TVA, 7.823,53 lei TVA (19%), 
respectiv 49.000,00 lei inclusiv TVA. 

 
 Prezentul Caiet de sarcini conține specificațiile tehnice şi de garanţie pentru 
achiziționarea aparatelor de aer condiționat, ce vor fi instalate și puse în funcțiune la 
sediul OCPI Brașov. 
 
2. CONDIŢII TEHNICE 

2.1 Pentru livrarea, instalarea, configurarea, testarea, instruirea și punerea în funcțiune 
a aparatelor de aer condiționat și asigurarea de servicii de mentenanță pe toată 
perioada de garanție, ofertantul va lua în considerare: 

a) Specificaţiile Tehnice prezentate la punctul 7;  
b) Aparatele de aer condiționat și echipamentele adiacente ofertate/furnizate 

trebuie să fie noi şi nefolosite, încorporând toate îmbunătățirile standard ale 
tipului de aparat de aer condiționat livrat.  



                  BRAȘOV 

Page 2 of 5 
 

OCPI BRAȘOV/Str. Zizinului, Nr. 46 A, Cod poștal 500414, Braşov, Jud. Braşov, ROMÂNIA                        Certificat SR EN ISO 9001:2015 
Telefon: (0268) 47 18 08 ; Fax: (0268) 41 10 68; e-mail: bv@ancpi.ro; www.ocpibv.ro                                            Nr. 27921/09/RǍ 

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro 
 

c) Specificațiile tehnice și de calitate ale produselor ofertate trebuie susținute 
obligatoriu de documentații, manuale și fișe tehnice. 

d) Se vor respecta prevederile O.M.D.T nr. 1659/2011. 
e) Serviciile, materialele și echipamentele ce urmează a fi incluse în oferta 

financiară au scopul de a asigura toate condițiile reglementate pentru buna 
funcționare a aparatelor de aer condiționat, la un nivel tehnic corespunzător 
pentru funcționarea și exploatarea lor în condiții normale de securitate; 

f) Furnizorul se obligă să asigure serviciu de mentenanță în perioada de garanție; 
g) Furnizorul va face dovada că are la dispoziție personal calificat pentru 

întreținerea și punerea în funcțiune a echipamentelor ce vor fi achiziționate; 
h) Toate autorizațiile și atestatele firmei și personalului angajat trebuie să fie 

valabile la data depunerii ofertelor; 
i) Furnizorul își va asuma răspunderea pentru eventualele pagube cauzate de 

service-ului sau montajul defectuos, din vina sau culpa angajaților săi; 
j) Furnizorul va asigura demontarea în condiții de siguranță a aparatelor de aer 

condiționat existente, ce urmează a fi inlocuite cu cele noi și va asigura serviciile 
de demontate/montare cu personal propriu autorizat; 

k) Furnizorul va proceda la limitarea afectării locului de montare/demontare și a 
celui din imediata apropiere și va asigura curățenia după prestarea serviciilor, 
asigurându-se că spațiile unde s-au prestat serviciile rămân curate, prin 
eliminarea deșeurilor rezultate și a ambalajelor; 

l) Personalul care va presta serviciile va avea instructajul PSI la zi, va respecta 
normele de protecție a muncii, va lua măsuri de prevenire a producerii de 
incendii, expozii sau accidente, fiind direct răspunzător de acest aspect; 

m) Aparatele de aer condiționat vor putea fi controlate/programate/setate utilizând 
o telecomandă cu acumulatori incluși. 
 
 

3. CERINŢE OBLIGATORII 
3.1 Ofertantul va trebui să prezinte detalii cu privire la: 
a) Tipul de aparat de aer condiționat(climatizare), configurarea propusă, caracteristici 

ale acesteia și includă toate kit-urile, racordurile, filtrele, fitingurile și materialele 
mărunte necesare instalării și punerii în funcțiune; 

b) Livrarea. Ofertantul trebuie să confirme că aparatele de aer condiționat vor fi 
livrate, instalate, configurate, testate și puse în funcțiune la sediul beneficiarului din 
Brașov, strada Zizinului nr. 46 A, fără costuri suplimentare din partea autorităţii 
contractante, cu respectarea termenului de livrare de 10 zile de la încheierea 
contractului de furnizare; 

c) Respectarea tuturor cerințelor tehnice enumerate la punctul 2;  
d) Ofertele operatorilor economici care nu se vor încadra în valoarea estimată a 

achiziției vor fi considerate inacceptabile. 
 

3.2 Ofertantul va prezenta: 
a) Pliante, prezentări şi documente din care să rezulte elementele constructive și 

performanţele tipului de produs ofertat şi orice informaţii, care nu au fost cerute în 
Caietul de sarcini, dar pe care ofertantul le consideră necesare (autonomie, consum 
energetic, fiabilitate etc); 
4. DOCUMENTE ÎNSOŢITOARE 
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 4.1 Documentele solicitate de achizitor la livrare și care  vor însoți în mod obligatoriu 
aparatele de aer condiționat sunt: 
- Factura (semnată și ștampilată), Aviz de expediție – proces verbal de predare primire 
(dacă este cazul); 
- Declarație de conformitate, certificat de garanție; 
- Cartea tehnică a aparatului, manual de operare, manual de service și mentenanță, toate 
în limba română; 
- Alte documente, dacă este cazul. 
 
5.GARANŢIE ŞI CONDIŢII DE SERVICE 

5.1 Garanţia comercială. Furnizorul va acorda o perioadă de garanţie de minim 24 luni. 
Furnizorul va prezenta termenii şi condiţiile garanţiilor pentru produsul ofertat; 
5.2 Furnizorul trebuie să asigure mentenanța locală inclusă și suport pe toată perioada 
de garanție, Furnizorul va trebui să asigure garanţia de bună functionare, calitatea şi 
performanţele bunurilor pentru perioada precizată anterior; 
5.3 Garanția echipamentelor înlocuite sau reparate de către furnizor se extinde cu 
perioada trecută de la data înștiințării furnizorului asupra defecțiunii și până la data 
când echipamentele au revenit în stare de bună funcționare, în posesia achizitorului. 
5.4 Perioada de garanţie începe din momentul recepţiei finale, respectiv livrarea 
produsului; 
5.5 Furnizorul va trebui să asigure servicii de întreţinere şi reparaţii după vânzare, în 
perioada de garanţie, sigure şi permanente la sediul său, sau la un sediu de service 
precizat în oferta tehnică, cu timp de răspuns la sesizare prompt (maxim 12 ore), 
conform solicitărilor prezentului Caiet de sarcini şi propunerii tehnice a operatorului 
economic, garantând repararea produselor şi înlocuirea pieselor defecte; în caz contrar, 
se înlocuieşte produsul cu un altul, pâna la momentul remedierii defecţiunilor; 
5.6  În perioada de garanţie toate piesele de schimb şi intervenţiile autorizate vor fi 
gratuite; 
5.7  Furnizorul trebuie să prezinte modul în care îşi propune să rezolve aceste obligaţii 
pentru perioada de garanţie; 
5.8  Furnizorul trebuie să prezinte lista (nume, adresă, numarul de telefon, etc) 
persoanelor juridice abilitate să asigure service pentru echipamentele achiziţionate. 
 
6. CONDIŢII DE LIVRARE, INSTALARE, CONFIGURARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ȘI 
INSTRUIREA PERSONALULUI OCPI BRAȘOV 
6.1  Livrarea bunurilor se va face de către furnizor la sediul autorităţii contractante. 
6.2  Livrarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune se va efectua obligatoriu 
de către reprezentantul/reprezentanții furnizorului, astfel încât să poată fi respectată 
clauza privind întocmirea procesului verbal de recepţie semnat de ambele părţi, 
asigurându-se instruirea și personalului OCPI BRAȘOV.  
6.3  Perioada de livrare a aparatelor de aer condiționat și a echipamentelor adiacente 
nu va depăși 10 zile de la data semnării  contractului. 
 
7. SPECIFICAŢII TEHNICE 
 Autoritatea contractantă va achiziționa aparate de aer condiționat – 20 buc., 
pentru sediul OCPI Brașov, strada Zizinului, nr. 46 A, județul Brașov. Aparatele de aer 
condiționat vor avea următoarele specificaţii tehnice minime: 
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CARACTERISTICI MINIME  DA NU OBS. 

Aparat de aer condiționat - capacitate de răcire - 9.000 btu - 12 buc    

Aparat de  aer condiționat - capacitate de răcire -12.000 btu - 8 buc    

tip alimentare - monospliter    

freon  R32    

tehnologia cu inverter     

clasa energetică  răcire  A+    

alimentare – monofazat    

tensiune  alimentare 220v    

funția sleep    

funcția încalzire    

funția autocurățare    

funcția ventilare    

funcția dezumidificare    

suprafața de montare  - perete    

telecomanda cu acumulatori incluși    

manual de utilizare    

suprafata de racire - 24-30 mp    

garanție pentru echipament și montaj - minim 24  luni    

materiale și  servicii pentru instalare și  montaj incluse    

servicii de demontare  pentru 16 aparate de aer condiționat vechi    
furnizori acceptați – persoane  juridice sau fizice autorizate    
furnizorul va asigura pe toatǎ  perioada  de garanție,  intervenții de 
remedierea defecțiunilor în termen de maxim 24 ore de la seziarea 
achizitorului fără costuri de deplasare/constatare 

   

în perioada de garanție furnizorul va remedia defecțiunile și va 
înlocui piesele defecte, daca este cazul, cu piese noi/originale, în 
cazul în care  defecțiunea nu este cauzată de exploatarea 
necorespunzǎtoare a echipamentului  

   

pentru furnizare și instalare se vor respecta prevederile  O.M.D.T 
nr. 1659/2011 

   

Termen de livrare instalare – 10 zile  de la semnarea contractului    
Termen de plată – maxim  30 de zile de la recepție    
Alte condiții/ specificatii/ observații........................ 
.................... 

   

 
Condiții comerciale: 

a. Livrare, instalare, configurare, testare și punere în funcțiune, autorizare și instruire; 
b. Suport pe toată perioada de valabilitate a  garanție; 
c. Garanție – minim 24 luni. 
 
 Oferta trebuie să conțină toate componentele necesare pentru livrare/ testare/  
• se vor avea în vedere toate materialele necesare cuplării aparatelor la instalația 

existentă (evacuare, curent electric etc); 
• alte componente necesare în funcție de produsele ofertate; 
• valabilitatea ofertei va fi de minimum 30 de zile. 
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 În vederea întocmirii ofertelor de preț cât mai precise, operatorii economici sunt 
invitați la sediul OCPI Brasov, str. Zizinului nr. 46 A, de luni până joi de la 08.30 la 
16.00 sau vineri de la 08,30 la 14.00. 
 Operatorul economic își va asuma orice cost suplimentar ulterior prezentării 
ofertei, în cazul în care prezintă oferta fără a vizita locația. 

 
8. RECEPŢIA PRODUSELOR  

8.1 Recepția se face la sediul achizitorului și se finalizează prin încheierea unui proces 
verbal de recepție semnat de către ambele părți, după efectuarea testelor/probelor și 
predarea documentelor de însoțire; 
8.2  Dacă în cazul recepției se constată că produsul nu respectă în totalitate 
conformitatea componentelor sau integritatea lor, că nu sunt respectate specificațiile 
tehnice  minime din Caietul de sarcini, furnizorul va fi obligat să remedieze, după caz, 
neconformitățile pe loc sau în decurs de maxim 3 zile lucrătoare de la constatarea lor. 
În cazul în care Furnizorul nu remediază neconformitățile în termen de 3 zile lucrătoare, 
achizitorul va aplica penalităţi de întârziere în procent de 0,03% pe zi din valoarea 
contractului fără TVA. Neconformitațile vor fi consemnate într-o notă de constatare, iar 
în cazul în care nu se fac remedieri recepţia produselor va fi refuzată. 
8.3  Activităţile privind livrarea, configurarea, instruirea şi recepţia bunurilor se vor 
efectua la sediul  din Brașov. 
 Instalarea se va realiza astfel încât, activitatea personalului din cadrul OCPI  
Brașov să nu fie afectată, luându-se în considerare condițiile meteo din datele 
programate pentru instalare.  
 
9. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

9.1  Plata se va face în baza facturii emise pentru aparatele de aer condiționat livrate şi 
recepţionate, cu ordin de plată, în contul furnizorului, deschis la Trezorerie în termen 
de maxim 30 de zile.  
9.2  Costurile aferente furnizării produselor și prestării serviciilor menţionate în cadrul 
prezentului Caiet de sarcini, precum şi alte cheltuieli aferente, vor intra în sarcina 
ofertantului. 
 

 
 


