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CAIET DE SARCINI  
   Servicii de mentenanta la instalatiile electrice    

 
 

 
Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentatia de atribuire si constituie 

ansamblul cerintelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea 
tehnică.  

Caietul de sarcini este elaborat in concordantă cu necesitatile obiective ale autoritatii 
contractante si cu respectarea regulilor de bază precizate in documentatia de atribuire.  

Aplicandu-se criteriul de evaluare a ofertelor ,, pretul cel mai scăzut” se precizează, 
in mod expres, faptul că cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest 
sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată 
in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnică presupune asigurarea unui 
nivel calitativ superior cerintelor minimale obligatorii din caietul de sarcini. 

 
1. Persoana juridica achizitoare a serviciilor:   Sanatoriul de Pneumoftiziologie  Brad 

Str. Magura , nr.25, loc. Brad, jud. Hunedoara  
 

2. Obiectul achizitiei publice de servicii: 
Incheierea  unui contract  de prestari servicii:  Servicii de mentenanta la instalatiile  

electrice, la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad  situat in mun. Brad, str. Magura, nr. 
25, jud. Hunedoara;  

 
3. Cod de clasificare CPV:  50000000-5  Servicii de reparare si intretinere 

 
4. Cantitatea contractului:  9 luni ( in perioada 01.04.2018 - 31.12.2018) 
 
5. Valoarea estimata a contractului :  400.00 lei / lunar , la care se adauga TVA ; 
     Valoare totala contract:  3600.00 lei la care se adauga TVA  

 
      6.  Sursa de finantare:  Bugetul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad   

 



 

 

 
7. Descrierea  contractului:  

        Prestatorul   se   obligă  să  presteze   servicii  de mentinere in functiune la parametrii  
proiectati (intretinere si reparatii) a instalatiilor electrice aferente pavilionului 1 si 2, precum si 
verificarea prizelor de pamant si a paratraznetelor in perioada convenită si in conformitate cu 
obligatiile asumate in contract.   
Principalele obligatii constau in:  
 
a) Revizia lunară a instalatiilor electrice din sediul unitatii, tablourile electrice, corpurile de 
iluminat/semnalizat, prize, boilere electrice, circuitele electrice interioare de joasa si medie 
tensiune;  
b) Inlocuirea pieselor defecte;  
c) Asigurarea unei echipe de interventie in si dupa orele de program si in zilele nelucrătoare, in 
caz de necesitate; 
d) Intreținere  (mentenanță), se va efectua  la următoarele echipamente: Cabluri electrice de joasă 
tensiune, instalație de paratrăsnet, instalație de priză de pământ, UPS, Tablouri electrice; 
Lucrările de întreținere vor fi însoțite de rapoarte. 
e) Reparații accidentale (service) care vor include următoarele categorii de servicii: Aducerea a 
instalațiilor electrice ale clădirii la un nivel tehnic corespunzător, cu înlocuirea contra cost a 
pieselor defecte dacă este cazul. 
Piesele de schimb și materialele necesare a fi înlocuite vor fi achitate separat.  
f) Asigurarea asistenței tehnice, dacă este cazul, pe parcursul evenimentelor, care cuprinde 
următoarele obligații:  
- Personalul va fi prezent pe toată durata evenimentului, se va interveni în caz de întreruperi sau 
defecțiuni ale instalațiilor electrice de joasă tensiune, 
- Remedierea defectelor în cel mai scurt timp posibil, 
- Legarea consumatorilor la tabloul de evenimente. 
g) Pentru prestarea serviciilor de întreținere, reparare și asistență tehnică a instalațiilor electrice 
de joasă tensiune de la locația Sanatoriului de Pneumoftiziologie  din mun. Brad, str. Magura 
nr.25., jud. Hunedora, în raport cu numărul si complexitatea instalațiilor, prestatorul este obligat 
sa respecte normativele tehnice specifice instalațiilor electrice de joasă tensiune, normativele de 
prevenire și stingere a incendiilor si de protecția muncii etc.  
h) In caz de avarie, solicitarile vor fi facute de catre beneficiar telefonic sau pe e-mail.  
i) Timpul de interventie in caz de avarie – o ora;  Timpul de interventie pentru remedieri ce nu 
constituie urgenta – 24 ore 

 
 

8. Modul de prezentare a ofertei:  
Se vor prezenta urmatoarele documente:  

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila conform cu 
originalul) din care sa reiasa obiectul de activitate;   
-  Formularul de oferta (anexa 2) 
-  Propunera financiara (conform Punct 8.1) 
- Propunerea tehnica - principalele caracteristici a serviciilor ce urmeaza a fi prestate in 
conformitate cu caietul de sarcini (conform Punct 8.2) 

                     

 



 

 

 

            8.1. Modul de prezentare a propunerii financiare 
  

           Propunerea financiara va indeplini in mod obligatoriu urmatoarea forma: 
 

  
           Propunerea financiara va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul 
legal sau un imputernicit al acestuia. 

          Propunerea financiara va fi exprimata in lei (fara TVA) si se va pastra ferma toata durata 
derularii contractului.  

         Pretul unitar lunar, fara TVA  din oferta este ferm si nu poate fi modificat.  

         Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina valabila oferta:  30 de zile.  

    8.2.  Modul de prezentare a propunerii tehnice: 
        Prin propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a serviciilor ofertate 
precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a 
propunerii tehnice. 
         Propunerea tehnica va indeplini in mod obligatoriu urmatoarea forma: 

 
             Prin propunerea tehnica, in ceea ce priveste descrierea serviciilor,  ofertantii vor trebui sa  
demonstreze corespondenta stricta a acestora cu specificatiile tehnice minime solicitate de 
autoritatea contractanta.  

      Prin propunerea tehnica, ofertantii isi asuma obligatia respectarii cerintelor din caietul de 
sarcini.  
             Propunerea tehnica va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal 
sau un imputernicit al acestuia. 

Nr. 
Crt. 

Denumirea  serviciilor 
 

Cantitate 
solicitata de 

unitatea 
contractanta 

 

    U.M Pret 
unitar/UM 
fara TVA 

Valoare fara  
TVA 

1 Servicii de mentenanta la instalatiile 
electrice 

           9     luni   

                                                   Valoare totala fara TVA:  

SERVICII  DE  MENTENANTA  LA  INSTALATIILE  ELECTRICE 
Nr. 
Crt. 

Descriere servicii 
 

Cantitate 
solicitata de unitatea 

contractanta 

U.M 

1  
 
 

9 luni 



 

 

          Operatorii economici au obligatia sa anexeze la propunerea tehnica toate autorizatiile 
/atestatele / certificatele din care rezulta ca sunt autorizati /abilitati sa presteze serviciile 
solicitate de autoritatea contractanta. 

 
9. Alte informatii:  

Se va incheia un contract de prestari servicii, cu ofertantul declarat castigator,  pana la 
data de 31.12.2018. 

Criteriul de atribuire este PRETUL CEL MAI SCAZUT, cu indeplinirea stricta a 
specificatiilor si caracteristicilor solicitate in caietul de sarcini.  

Preţul este ferm si va fi mentinut pe toata perioada de valabilitate a contractului.  
Termenul de plata este de 60 zile calendaristice de la data primirii facturi de către 

achizitor. 
 
 
 
 
 

Intocmit, 
Birou Administrativ 

Ing. Sabau Radu 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

FORMULARE  
 
 
 

 
OPIS 

 
 
 
 
 
FORMULAR 1 – Scrisoare de înaintare 
FORMULAR 2 – Formular de ofertă                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

FORMULAR 1 
 
 
 

 OPERATOR ECONOMIC                                   
___________________ 
(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

Ca urmare a anunţului publicitar nr. ______ din ______________, privind aplicarea 

procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului 

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat: 

 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr 

de ________ copii: 

 

a) Propunerea financiară; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Documentele ce însoţesc oferta; 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________       Cu stimă, 

 Operator economic, 



 

 

                                                                                                                     

  

FORMULAR  2 
 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 
   (denumirea/numele) 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ  

Către .................................................................................................... 
                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului 

__________________________________,  ne oferim ca, în conformitate  cu  prevederile şi 
cerinţele 
                 (denumirea/numele ofertantului) 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam 
......................................................................................... pentru suma de .................................. lei 
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ..................lei. 
 Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam 
.....................................................................în perioada prevăzută în caietul de sarcini. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă  până la data de ..................................., şi 
ea va rămâne   obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreuna 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caştigatoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 
_________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

                         

oferta pentru şi în numele ______________________________ 
 
 

                                                                (semnatura)  

 
 
 


