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CERC 2017 -  463/25.09.2017 

Aprobat 

DIRECTOR 

Claudiu DRAGOMIR 

                                            

CAIET DE SARCINI 

 

pentru achiziția publică de  ”Diverse servicii de  întreținere și de reparare” cod CPV- 50800000-3. 

 

1. Obiectul:  

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie realizarea  achiziției de Diverse servicii de  întreținere și de reparare cod CPV- 

50800000-3, la obiectivul Centrul regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive,  str. Paul Morand 

15, Parc industrial Freidorf, Timișoara, jud. Timiș. 

Cerințele din Caietului de sarcini reprezintă condițiile minimale obligatorii pe baza cărora operatorii economici specializați 

prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea Contractului pentru realizarea: ”Diverse servicii de întreținere și de reparare” 

cod CPV 50800000-3. 

  

2. Durata contractului 

 

Durata contractului de mentenanță va fi de 12 luni, din momentul intrării în vigoare a contractului. 

 

 

3. Cerinte specifice 

 

Diverse servicii de  întreținere și de reparare, se vor efectua de către o entitate specializată,  conform legii și  includ 

următoarele: Măsurători prize de pământ (la fiecare 6 luni), Măsurători rezistență la dispersie paratrăznet (la fiecare 6 

luni), Verificare periodică a tablourilor electrice, Mentenanță HVAC aer condiționat birouri și hale ( curățat fitre, 

completat freon etc. periodic), Supraveghere comportare în timp a construcției și de asemenea asigurarea mentenanței 

la instalațiile electrice după cum urmează : prizele electrice de joasă tensiune de 220 V, prizele trifazice de 380 V, 

întrerupătoarele monofazice și trifazice, tablourile electrice și instalațiile aferente, instalațiile de iluminat electric 

interior și exterior, instalațiile de automatizare, măsură și control, instalațiile pentru compensarea puterii reactive, 

instalații pentru reducerea regimului deformat, instalații de protecție împotriva șocului electric, panourile solare și 

instalațiile aferente, și alte sisteme electrice existente la sediul ”CERC”.  

 
4. Recepția cantitativă si calitativă a lucrării. 

Recepția constă în raportul lunar de întreținere și intervenție întocmit de prestator și vizat de beneficiar. 

 

5. Responsabilitatea prestatorului 

Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract,  să cunoasca și să respecte 

îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct raspunzător. 

 

 

  

 6. Cerinţe asupra ofertei 
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Oferta financiară va fi prezentată sub forma  lei fără TVA, pentru realizarea a ”Diverse servicii de  întreținere și de 

reparare”. 

 

 

 

          

          Întocmit, 

          Responsabil Administrativ- I.T. 

          Florea DORCEA 


