CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:
Servicii de revizie si curatare instalatii de climatizare
CPV: 50730000-1 – Servicii de reparare si intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)

2. INFORMATII GENERALE
Serviciile se vor presta la sediul Primariei orasului Odobesti din str. Libertatii nr. 113, Odobesti,
judetul Vrancea.

3. CONDIŢII TEHNICE MINIME
Ofertantul/asocierea are obligaţia de a respecta pe toata durata prestarii serviciilor legislaţia,
standardele, prescripţiile şi normativele tehnice în vigoare.
4. CONDIŢII OBLIGATORII
Operatorul economic/asocierea are obligatia de a face dovada ca are dreptul legal de a presta
serviciile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini. Se va prezenta Certificatul Constatator emis
de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila conform cu originalul) din care sa reiasa obiectul de
activitate.
5. CONDIŢII DE PREŢ
Preţul contractului va fi exprimat în lei, fără TVA. Pe perioada de derulare a acestuia, preţul nu se va
actualiza, rămânând ferm pe toată durata de valabilitate a acestuia.
6. CONDIŢII DE PRESTARE A SERVICIILOR
Prestarea serviciilor va incepe dupa semnarea contractului de catre ambele parti.

7. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
Sa asigure revizia unui numar de 19 aparate de aer conditionat.
Sa garanteze buna functionare a fiecarui aparat dupa efectuarea operatiilor de revizie.
Serviciile de revizie constau in:
 verificarea stadiului compresiei motoarelor
 verificarea etanseitatilor si nivelului freoanelor
 curatarea carcaselor, inclusiv pe interior
 aplicarea spumei antibacteriene

8. CONDIŢII DE PLATĂ
Plata se va face de către achizitor în lei, prin ordin de plata, in baza facturii.
Nu sunt acceptate plăţi în avans.
Plăţile se vor efectua prin Trezorerie, în contul de Trezorerie al executantului.
9. CERINŢE DE PROTECŢIA MUNCII ŞI DE PROTECŢIA MEDIULUI
Prestatorul este responsabil de respectarea măsurilor privind Normele de Protecţia Muncii şi
Normele de Protecţia Mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe întreaga perioadă de
derulare a contractului.
Prestatorul este responsabil pentru siguranța tuturor persoanelor în perioada prestarii serviciilor

10. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Se va completa Formularul 1 cu prețul in lei, fără TVA, oferta prezentată fiind valabilă pe o perioada
de 60 zile de la termenul limită de primire a ofertei.

