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CAIET DE SARCINI 
 

SERVICII DE VERIFICARE APARATE DE AER CONDITIONAT, IGIENIZARE SI 
REPARARE VENTILOCONVECTOARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COD CPV 50000000-5 



        Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuiesc 
respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi propunerea financiară 
corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante. 

        Cerinţele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. În acest sens 
orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar 
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor 
minimale din caietul de sarcini. 

      Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini sau prezintă caracteristici tehnice 
inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi respinsă ca fiind 
neconformă. 

 

 

1. AUTORITATEA CONTRACTATĂ 

• Denumire: Serviciul Public Finante Locale Ploiesti 

• Sediul: Ploiesti, B-dul Independentei, nr.16, Ploiesti, Prahova 

• CUI 13662794 

• Telefon 0344.801.051 int 117 

• Fax 0244.564711 

• Pagina de internet: www.spfl.ro 

 
 
 
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 
 
Obiectul caietului de sarcini il constituie achizitia unor servicii de verificare aparate de aer 

conditionat, igienizare si reparare ventiloconvectoare, astfel: 
 Verificare, igienizare si dezinfectare aparate de aer conditionat- 3 bucati (B-dul 

Independentei nr.16 Ploiesti-2 bucati si locatia din Soseaua Vestului nr.19- 1 bucata); 
 Revizie si igienizare ventiloconvectoare- (curatare si dezinfectare)- 34 bucati (aflate in 

locatia din B-dul Independentei nr.16, Ploiesti); 
 Reparare (inlocuire termostat) ventiloconvectoare - 1 bucata (B-dul Independentei nr.16); 

 
OBLIGATIILE PRESTATORULUI 

 
 Serviciile constau in prestarea urmatoarelor operatiuni: 

 Pentru aparatele de aer conditionat: 
 verificarea functionarii compresorului si a presiunii de lucru; 



 verificare legaturi electrice si valoare tensiune de alimentare; 
 verificare presiune agent frigorific din instalatie; 
 verificare ventilator, presostate, ventilatoare si componente 

electronice; 
 verificare setari telecomenzi; 
 curatare, spalare, dezinfectare cu solutii special antibacteriene a 

filtrelor de aer- unitate interna; 
 curatare condensator, vaporizator, turbine; 
 verificare/curatare cu solutii special antibacteriene de 

racire/incalzire unitate externa; 
 Pentru ventiloconvectoare:   

 Verificare legaturi electrice si valoare tensiune de alimentare; 
 Verificare ventilator, presostate, ventilatoare si componente 
electronice; 
 Curatare, spalare, dezinfectare cu solutii special antibacteriene: 
condensator, vaporizator; 

 Inlocuire termostat ventiloconvectoare - 1 bucata; 
 GARANTIE 6 LUNI 

 Prestatorul se obliga sa respecte legislatia in vigoare privind protectia mediului. 
 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile, sa asigure resursele umane, materiale si de orice alte 

asemenea, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se 
poate deduce in mod rezonabil din contract. 

 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in contract cu profesionalism, la 
standardele si performantele prevazute de legislatia romaneasca si europeana aflata in 
vigoare. 

 Prestastorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiilor si metodelor de prestare 
utilizate ,cat si de calificarea personalului folosit. 

 Plata prestatorului se va face numai in baza facturii emise dupa semnarea procesului verbal 
de receptie de catre un reprezentant al fiecarei parti, prin care se certifica efectuarea 
serviciilor solicitate si receptia lor. 

 Prestatorul are obligatia respectarii dispozitiilor Regulamentului nr.679/2016 privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind 
libera circulatie a acestor date. 
 

 
 
CRITERIUL DE ATRIBUIRE 
 
 PRETUL CEL MAI SCAZUT. 

 
 
 



 
Valoarea totala estimata este de 3.558,10 lei inclusiv TVA. 
 

 Ofertele vor fi postate pe SEAP pe pachet (3 aparate de aer conditionat, 34 ventiloconvectoare si 
inlocuire termostat un ventiloconvector) cu denumirea “SERVICII DE VERIFICARE APARATE DE AER 
CONDITIONAT, IGIENIZARE SI REPARARE VENTILOCONVECTOARE”  si valoarea pe pachet fara 
TVA si codul CPV 50000000-5, pana in data de 25.11.2022, ora 14.00, iar la descriere se va specifica ca 
operatorul economic indeplineste conditiile caietului de sarcini nr. 128279/23.11.2022.                                                                                                

 
 
                SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV 
                                                    SEF SERVICIU 
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