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Vizat,  
   Birta Antal 

         director general 
 

 
Necesități minim obligatorii 

 
privind achiziţia publică lucrări de reparare şi întreţinere a centralelor termice deţinute de 

către Consiliul Judeţean  Harghita. 

cod CPV 45259300-0 

 

 

1.Obiectul caietului de sarcini: Obiectul contractului este achiziţionarea de servicii de 
revizie anuală, verificare tehnică periodică la termenele scadente, lucrari de reparare şi 
întreţinere a centralelor termice deţinute de către Consiliul Judeţean  Harghita. 
 
2.Beneficiar: Consiliul Judeţean Harghita 
 
3.Informaţii generale: Prestaţiile ce urmează a fi achiziţionate constau în asigurarea 
funcţionării centralelor termice şi a instalaţiilor aferente, la un nivel tehnic corespunzător 
indeplinirii condiţiilor de autorizare ISCIR şi efectuarea verificărilor şi reviziilor  cerute de 
reglementările domeniului de utilizare a echipamentelor.  
 
4.Specificaţii tehnice obligatorii: Prestaţiile care fac obiectul prezentei proceduri de 
achiziţie vor fi efectuate cu respectarea normativelor şi a regelementărilor în vigoare 
conform autorizării I.S.C.I.R. şi reprezintă condiţii tehnice minime de calificare, dovada 
îndeplinirii acestor criterii fiind autorizaţie I.S.C.I.R.   
 
5.Obligaţiile Prestatorului: Prestatorul va asigura pe durata contractului revizia anuală și 
verificare tehnică periodică, Verificarea supapelor de siguranță cu buletin de verificare , 
Verificarea instalației utilizare gaz cuprinse în ANEXA 1, precum și lucrării de reparații și 
întreținere a centralelor termice cuprinse în ANEXA 2. Aceste intervenţii se vor stabili de 
comun acord cu beneficiarul.  
Revizia / Verificarea a centralelor termice se face in perioada septembrie-     noiembrie 

si va cuprinde următoarele  operaţiuni:  

- verificarea integrităţii, evaluarea stării de uzură şi a capacităţii de 

funcţionare a echipamentelor  
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- verificarea corectei racordări la reţeaua de alimentare cu gaz, energie 

electrică şi apă  

- curăţare electrozi de aprindere 

- verificarea sistemului de evacuare al gazelor arse şi analiza gazelor arse 

- curățarea coșului de fum 

- verificarea bunei funcţionări a automatizării echipamentului, a protecţiilor 

la supratemperatură, lipsă gaz, a dispozitivelor de control, reglare şi siguranţă, 

evacuarea gazelor arse  

- verificarea şi reglarea presiunii gazului pe arzător  

- prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar în 

scopul asigurării utilizării corespunzătoare şi corecte a centralelor 

- la finalul intervenţiilor sau lucrărilor personalul prestatorului va efectua 

probe de funcţionare în prezenţa beneficiarului pentru echipamentele asupra 

cărora s-a intervenit 

- pentru fiecare intervenţie efectuată prestatorul va întocmi un Proces verbal 

de intervenţie care va fi predat la registratura al beneficiarului  

- personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările şi 

regulamentele interioare ale beneficiarului, pe toată durata prezenţei sale în zona 

unde sunt instalate echipamentele 

6.Lucrări / intervenții suplimentare: în cazul în care se constată că este necesară 
înlocuirea de piese sau subansamble defecte care nu sunt prevăzute în Anexa 2 (piese 
estimate a fi  înlocuite pe durata contractului), pentru acestea prestatorul va întocmi un 
deviz estimativ, diagnosticarea echipamentului în vederea efectuării reparaţiilor şi 
eliberarea devizului estimativ fiind acordată gratuit. După acceptarea de către beneficiar 
a devizului estimativ se va efectua înlocuirea pieselor / subansambelor defecte. Garanţia 
acordată de către prestator va fi de: minim 6 luni pentru manoperă şi minim 12 luni 
pentru piesele / subansamblele înlocuite. 
 
7.Deplasarea la sesizarea beneficiarului pentru intervenţie se va efectua în termen de 
maxim 8 ore de la sesizare. Termenul se prelungeşte cu 12 ore în perioada zilelor libere şi 
sărbătorilor legale. 
 
8.Oferta financiară: Oferta financiară trebuie să conţină obligatoriu : oferta financiară 
pentru revizia anuală și verificare tehnică periodică specificate în Anexa 1; oferta tehnică 
şi financiară pentru piesele de schimb menţionate în Anexa 2 şi manopera aferentă 
înlocuirii acestora. 
 
9.Modalitatea de plată: Plata se va efectua în lei prin virament în termen de 30 de zile de 
la emiterea facturii de către furnizor. Factura va fi însoţiţă de  Proces verbal de 
intervenţie / verificare. 
10.Criteriul de atribuire a contractului: Prețul cel mai scăzut 
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Condiţii: 

1. Autorizarea de funcţionare se acordă dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prescrise de 

lege 

2. Intervenţiile de reparaţii se vor efectua în cel mult 1 zi lucrătoare de la sesizare. 

3. Termenul de repunere în funcţiune, în cazul disponibilităţii imediate a piesei de schimb 

necesare este de 1 zi lucrătoare de la sesizare. 

4. Termenul de reparaţie este de 1 zi lucrătoare de la intrarea în posesie a pieselor de 

schimb necesare pentru intervenţie. 

Valoarea estimată 

Valoarea estimată a achiziției este de 18.401,60 lei fără TVA. 
Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor. 
 
Modalitatea de plată: Plata se va efectua în lei prin virament în termen de 30 de zile de la 
emiterea facturii de către furnizor. Factura va fi însoţiţă de  Proces verbal de intervenţie / 
verificare. 
Locația de prestare: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății 
nr. 5, județul Harghita. 
 
Redactarea ofertei 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă de preț în plic închis la registratura 

Consiliului Județean Harghita. 
 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, 20 mai 2020 
 

 
 
Serviciul de deservire  Întocmit 
Csató Csaba  Petres Éva 
şef serviciu    consilier 
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  Revizia anuală și verificare tehnică periodică                                                 ANEXA nr.1 

Nr Crt Denumire Serviciu sau 

componente 

UM P/U ( LEI) – 

fără TVA 

Canti 

tate 

Valoare (LEI) 

fără TVA 

Loc Amplasare 

1 Revizie 

Cazan Alarko Carrier NA800 

buc  2  M-Ciuc, p-ta 

Lib 5 

2 Verificare Tehnică Periodică 

ISCIR,  

Arzător Unigas 800 kW 

buc  2  M-Ciuc, p-ta 

Lib 5 

3 Curățat cos fum buc  2  M-Ciuc, p-ta 

Lib 5 

4 Verificat etalonat supape de 

siguranțe DN 1,5 – 4 bar 

buc  4  M-Ciuc, p-ta 

Lib 5 

9 Verificare Tehnică Periodică 

Cazan apă caldă 31 kw 

buc  4  Bălan 

10 Cheltuieli deplasare Bălan – 

M-Ciuc 

km  1.85  Bălan 

11 Verificare Tehnică Periodică 

Cazan apă caldă 70 kw 

buc  1  Sumuleu , Szek 

152 

12 Curățat cos fum buc  1  Sumuleu , Szek 

152 

13 Verificat etalonat supape de 

siguranțe 

buc  2  Sumuleu , Szek 

152 

14 Verificare Tehnică Periodică 

ISCIR Cazan apă caldă 24 kw 

buc  12  M-Ciuc, Denes 

Laszlo 

15 Verificare Tehnică Periodică 

ISCIR Cazan apă caldă 24 kw 

buc  1  M-Ciuc, 

Kossuth 17 

16 Verificare Tehnică Periodică 

ISCIR Cazan apă caldă 24 kw 

buc  2  M-Ciuc, 

Patinoar nr. 3 

17 Verificare Tehnică Periodică 

ISCIR Cazan apă caldă 24 kw 

buc  1  M-Ciuc, Petofi 

nr. 14 
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18 Verificare Instalație utilizare 

gaz 1600 kW 

buc  1  M-Ciuc, p-ta 

Lib 5 

19 Verificare Instalație utilizare 

gaz 31 kW 

buc  4  Bălan 

20 Cheltuieli deplasare Bălan – 

M-Ciuc 

km  1.85  Bălan 

21 Verificare Instalație utilizare 

gaz 70 kW 

buc  1  Sumuleu , Szek 

152 

22 Verificare Instalație utilizare 

gaz 24 kW 

buc  12  M-Ciuc, Denes 

Laszlo 

23 Verificare Instalație utilizare 

gaz 24 kW 

buc  1  M-Ciuc, 

Kossuth 17 
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LUCRĂRI DE REPARAȚII LA 

CENTRALE TERMICE 

   ANEXA nr.2 

23.1 Automatizare Honeywell 

Smile SCS 12 

buc  1  M-Ciuc, p-ta 

Lib 5 

23.2 Manoperă montat 

Automatizare Honeywell 

Smile SCS 12 

ora  2  M-Ciuc, p-ta 

Lib 5 

23.3 Robinet fluture DN 125 PN16 

cu flanse 

buc  4  M-Ciuc, p-ta 

Lib 5 

23.4 Manoperă schimbat Robinet 

fluture DN 125 PN16 cu 

flanse 

ora  10  M-Ciuc, p-ta 

Lib 5 

23.5 Supapa de sens 1 ¼’ buc  2  M-Ciuc, p-ta 

Lib 5 

23.6 Manoperă schimbat Supapa 

de sens 1 ¼’ 

ora  2  M-Ciuc, p-ta 

Lib 5 

   

 Cheltuieli deplasare km  250   

 Intervenţie de reparaţii 

instalație  

oră  20   

 Intervenţie de reparaţii 

echipamente 

Oră  15   

TOTAL GENERAL                                                                                              
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