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CAIET DE SARCINI
PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIULUI DE
ÎNCHIRIERE PURIFICATOARE DE APĂ

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI
Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziția serviciului de închiriere purificatoare
de apă pentru dotarea sediilor aparținând Primăriei Municipiului Constanța.
2. BENEFICIARUL ACHIZIȚIEI
Municipiul Constanta
Adresa: B-DUL. TOMIS nr. 51

3. DURATA SERVICIULUI
Serviciul se va realiza pe o durată de un an de zile de la data semnării contractului
de ambele părți.
4. CARACTERISTICILE
PURIFICAT APA

TEHNICE

MINIMALE

ALE

APARATELOR

DE

Serviciul de închiriere se va realiza pentru un număr de 18 purificatoare.
Filtrele purificatoarelor de apă vor fi înlocuite semestrial indiferent de cantitatea de
apă consumată.
Igienizarea și ozonarea purificatoarelor de apă se va realiza trimestrial.
Purificatoarele de apă vor funcționa cu următoarele tipuri de filtre:

-

filtru sediment - elimină impuritățile mai mari de 5 microni
filtru pre-carbon – elimină clorul rezidual, compușii secundari rezultați din
clorinarea apei, compușii organici și anorganici, solvenții și pesticidele

1

-

ultrafiltru - elimină microorganismele prin filtrarea subcronică asigurând astfel
dezinfecția microbiologică a apei
filtru post-carbon – elimină gustul și mirosul neplăcut al apei de la rețea, asigurând
apei un aspect cristalin

Calitatea apei rezultate în urma filtrării la purificatoare trebuie să fie superioară
decât apa potabilă din rețeaua centralizată a orașului.
Orice defecțiune apărută la purificatoarele de apă va fi remediată de prestator în
termen de 3 zile lucrătoare, fără cost suplimentar.
Punerea în funcțiune a purificatoarelor de apă în sediile beneficiarului va fi
executată de prestator gratuit, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comenzii
de către prestator. În funcție de necesități.
Purificatoarele de apă vor fi montate la rețeaua centralizată de apă din sediile
beneficiarului în locuri ușor accesibile, pe pardoseală.
Robineții purificatorului vor fi dispuși la nivelul brațelor consumatorului pentru o
poziție optimă a corpului.
Dimensiunile purificatoarelor vor fi: - lungime 200-500 mm
- lățime 200-500 mm
- înălțime 800-1400 mm
Purificatorul va filtra - apa rece la temperatura de 4-12°C
- apa calda la temperatura de 70-90 °C
Prestatorul va prezenta un certificat de calitate a apei rezultată în urma procesului
de filtrare.
Criterii suplimentare pe care trebuie să le îndeplinească purificatoarele de apă:
- rezervor tampon de apă pentru situațiile în care se întrerupe furnizarea apei
datorită unor avarii.
- să asigure o cantitate suficientă de apă caldă/rece într-un timp scurt.
„Pentru îndeplinirea acestui criteriu capacitatea rezervoarelor trebuie să fie de
minim 3 litri la cel de apă caldă și minim 3 litri la cel de apă rece.
- furnizarea apei purificate și în situația în care aparatul nu este alimentat (robinete
cu acționare mecanică)
Sediile unde vor fi montate purificatoarele de apă sunt:
NR.
CRT.
1
2
3
4
5

6
7

Cantitate
purificatoare
apa
Sediul central P.M.C
B.dul Tomis nr. 51
5
Centrul Informare Cetățeni
Str. Ecaterina Varga nr.
1
25-27
Direcția
Gestionare
Servicii Str. Stefan Mihaileanu nr.
3
Publice
10
Serviciul Stare civilă
Str. Mihai Eminescu nr. 10
2
Direcția
de
Organizare Str. Cuzavoda nr. 27
2
Evenimente Culturale Sportive
și Sociale + Direcția Tehnic
Administrativ
Politia Locala
Str. Amzacea nr. 13
3
Serviciul Public De Evidenta a City Park Mall Sky Level
2
Persoanei
SEDIUL INSTITUTIEI

ADRESA
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5. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTEI
Oferta financiară va fi elaborată după cum urmează :
Produs

Cantitate

Preț
unitar
TVA/luna

fără Valoare totală fără tva

Închiriat purificator apa/luna
Valoare TVA
Valoare totala cu TVA

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
Contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat oferta cu prețul cel mai
scăzut.
Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt cerințe minimale obligatorii pe
care trebuie să le îndeplinească oferta.
7. MODALITATE DE PLATA
Plata facturilor se va face din contul nostru de cheltuieli, deschis la Trezoreria
Municipiului Constanța, în termen de 15 zile lucrătoare de la admiterea la plată a
facturii în funcție de disponibilitățile bugetare.
Factura va fi emisă lunar în primele 5 zile și va fi însoțită de o situație de plată și
procesul verbal de recepție.
Plata se va efectua exclusiv pentru purificatoarele montate și aflate în funcțiune.
Plățile din prezentul contract se vor face în lei.
8. DISPOZIȚII GENERALE
Prestatorul este obligat să-și ia toate măsurile organizatorice pentru desfășurarea
în condiții optime a serviciului de închiriere purificatoare de apă în concordanță cu
prevederile caietului de sarcini.
Prestatorul este obligat să păstreze confidențialitatea privind activitatea conexă a
beneficiarului.
9.MASURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA
INCENDIILOR, PRECUM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
Prestatorul va respecta toate reglementările legale în vigoare care conțin
prevederi referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice activităților
în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului
contractului, precum și de protejare a personalului propriu și al achizitorului.
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Prestatorul poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie
respectate pe parcursul îndeplinirii contractului referitoare la protecția muncii, PSI și
protecția mediului de la Inspectoratul teritorial de munca, Inspecția pentru prevenirea
incendiilor, respectiv Agenția pentru protecția mediului.
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