CAIET DE SARCINI

1.Denumirea achiziţiei:

aparate aer condiţionat cu inverter

2.Obiectul achiziţiei:
livrare 3 (trei) bucăţi aparate aer condiţionat cu inverter,
demontarea aparatelor vechi şi montarea aparatelor noi la sediul Ministerului Justiţiei - str.
Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti

3.Caracteristici tehnice minime obligatorii:
 3 bucăţi aparate aer condiţionat cu inverter cu următoarele caracteristici
- capacitate generală: 12.000 BTU, cu inverter
- capacitate de răcire: 12.000 BTU
- capacitate de încălzire: 12.966 BTU
- eficienţă energetică răcire: A++
- eficienţă energetică încălzire: A+
- tip compresor: rotativ
- debit de aer unitate internă: min. 550mc/h
- moduri de funcţionare: răcire -încălzire -ventilaţie -auto -dezumidificare –nocturn
- telecomandă infraroşu; filtru antibacterii; kit de instalare inclus
- traseu frigorific: maxim 6 m/aparat;
Furnizorul va avea obligaţia să demonteze aparatele vechi şi să monteze noile aparate de aer
condiţionat în locaţia stabilită de beneficiar.
Prețul ofertat va include toate costurile aferente livrării, demontării și montării la sediul
Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti.

4. Garanţia produselor:
Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de minimum 2 ani pentru
utilizarea fără defecțiuni a acestora și începe de la data semnării procesului verbal de recepție
cantitativă și calitativă a produselor la sediul Ministerului Justiţiei.
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În perioada de garanție furnizorul se obligă să repare, înlocuiască sau să remedieze pe propria
cheltuială (inclusiv transportul) subansamblele sau componentele defecte ale bunurilor livrate
numai cu componente noi, conform cerințelor.
Nu se percepe nicio taxă în perioada de garanție, privitoare la transportul bunului și la
deplasarea personalului care realizează repararea/ înlocuirea acestuia.

5. Livrare
Termenul de livrare, demontare şi montare va fi de maxim 10 zile lucrătoare de la comandă.
Produsele vor fi însoţite la livrare de certificate de garanţie, precum şi de factură fiscală.
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