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Vizat,  
   Birta Antal 

         director general 
 

NECESITĂȚI MINIM OBLIGATORII 

pentru Lucrări de reparaţii la sistemul de încălzire la clădiri aflate în administrarea 
Consiliului Județean Harghita 

 
 
1.Scopul: Asigurarea menţinerii în stare bună de funcţionare a cazanului de încălzire 
Kober, la Spitalul Policlinic Bălan, administrată de Consiliul Judeţean Harghita. 
 
COD CPV. 45259300-0 Repararea si intretinerea centralelor termice. 
 
2. Locul amplasamentului  
Spital Policlinic, Bălan 

3. Durata contractului/ comenzii: de la semnare până la recepția finală a lucrărilor 
executate. 
Durate execuţiei va fi de maxim 5 zile începând cu data lansării comenzii. 
 

4.Lucrările constă din: 
 
Constatare defecțiunii cazanului Kober la spitalul policnic Bălan, schimbarea pieselor 
deteriorate. 
Cerinţe tehnice minime 
Firma care va executa lucrările trebuie să aibă toate autorizaţiile în domeniu. 
Materialele utilizate trebuie să fie de calitate superioară, rezistente în timp cu termen de 
garanție de minim doi ani. 
 

Condiţii de execuţie: 
- executantul garantează calitatea materialelor folosite prin „certificate de 

calitate” emise de furnizori (se anexează la situaţiile de lucrări) depuse într-
un exemplar. 

- executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrărilor din 
punct de vedere cantitativ şi calitativ. 

- se va ţine seama de condiţiile de siguranţă, buna funcţionare, estetice, pe 
care trebuie să le îndeplinească instalaţiile respective 
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- se vor respecta obligatoriu prevederile cuprinse în normativele aferente în 
vigoare, prevederile din normele de protecţia mediului, securității muncii şi 
P.S.I. 

- se va asigura aprovizionarea ritmică şi în strânsă concordanţă cu necesarul 
de materiale, cât mai aproape de locul de execuţie, fără depozite 
intermediare 

- la recepţionarea lucrărilor se vor executa verificările de probe conform 
instrucțiunilor din Normativul C56-2003 

- se vor efectua probele de etanșeitate la presiune, de dilatare-contractare și 
de eficacitate a instalației termice. 

 
 

Oferta financiară: 
Cercetarea şi analizarea faptică de către ofertant a situaţiei existente pe teren (la faţa 
locului) în prezenţa achizitorului. 

Oferta financiară va cuprinde în mod obligatoriu: 
 valoarea lucrărilor de executat 

 

Valoarea estimată a achiziției este de 1.300,00 lei fără TVA 
 
Propunerea tehnică: 
 
Va cuprinde o descriere a obiectivului care urmează să fie executat.  
 

Lucrarea se consideră finalizată numai când sunt executate respectiv sunt în funcțiune la 
parametrii proiectați instalațiile executate. Perioada de garanție acordată lucrărilor 
executate, instalațiilor este de 2 ani. 
 

Redactarea ofertei 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă de preț și se va transmite la adresa de e-mail: 
petreseva@hargitamegye.ro 

 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere. 

 Oferta tehnică privind prevederile din Necesități minim obligatorii și Declarația privind 
conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail: petreseva@hargitamegye.ro. 

 
 
Miercurea-Ciuc, 04 octombrie 2022 
 
 
  Întocmit 
Ambrus Imre  Petres Éva 
șef serviciu consilier 

mailto:petreseva@hargitamegye.ro
mailto:petreseva@hargitamegye.ro

		2022-10-04T11:14:56+0300
	Eva Petres


		2022-10-04T11:28:50+0300
	Imre Ambrus


		2022-10-04T11:38:05+0300
	Antal Birta




