Anunț PUBLICITATE
privind achiziția de aparate de aer condiţionat
Tip anunţ: Achiziţie directă
Denumirea achiziţiei: Achiziția de aparate de aer condiţionat necesare în cadrul
Primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 39717200 - Aparate de aer condiţionat
Descrierea achiziţiei: Primăria municipiului Constanța intenționează să
achiziționeze: - 9 aparate de aer condiționat de 12000 BTU;
- 1 aparate de aer condiţionat de 18000 BTU;
- 3 aparate de aer condiţionat de 24000 BTU;
- 3 acoperişuri de protecţie unităţi exteriare pentru aparatele de aer condiţionat de
24000 BTU.
SPECIFICAȚII TEHNICE APARAT DE AER CONDIȚIONAT DE 12000 BTU
FUNCŢIE
CONDIŢII MINIMALE
Tip unitate
Split de perete
Funcţii
Autodiagnoză,Răcire, Ventilaţie, Încălzire,
Dezumidificare, Purificare/Ionizare
Telecomandă
Da
Capacitate generală
12 000 BTU
Sistem triplu filtrare aer
Filtru praf lavabil, filtru dezodorizant cu
ionizare, filtru microparticule.
Capacitate de răcire
3.3 KW
Capacitate de încălzire
3.5 KW
Clasa energetică în mod răcire
A++
Tip compresor
Inverter
Nivel maxim zgomot răcire, unitate
Maxim 41 dB
internă
Nivel maxim zgomot încălzire, unitate
Maxim 41 dB
internă
Nivel zgomot, unitate externă
Maxim 48 dB
Temperatura minimă exterioară
-10°C
funcţionare pe răcire
Temperatură maximă exterioară
+46°C
funcţionare pe răcire
Temperatură minimă exterioară
-15°C
funcţionare pe încălzire
Temperatură maximă exterioară
+18°C
funcţionare pe încălzire
SEER/EER (W/W)
6.15
SCOP clima temperată/COP (W/W)
4.14
Perioada de garanţie
Minim 3 ani
SPECIFICAȚII TEHNICE APARAT DE AER CONDIȚIONAT DE 18000 BTU
FUNCŢIE
CONDIŢII MINIMALE
Tip unitate
Split de perete
Funcţii
Autodiagnoză, Răcire, Ventilaţie, Încălzire,
Dezumidificare, Purificare/Ionizare
Telecomandă
Da
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Capacitate generală
Sistem triplu filtrare aer

18 000 BTU
Filtru praf lavabil, filtru dezodorizant cu
ionizare, filtru microparticule.
5.48 KW
5.62 KW
Minim A+
Inverter
Maxim 44 dB
Maxim 44 bB
Maxim 51 dB
-10°C

Capacitate de răcire
Capacitate de încălzire
Clasa energetică în mod răcire
Tip compresor
Nivel de zgomot răcire, unitate internă
Nivel de zgomot încălzire, unitate internă
Nivel maxim zgomot, unitate externă
Temperatura minimă exterioară
funcţionare pe răcire
Temperatură maximă exterioară
funcţionare pe răcire
Temperatura minimă exterioară
funcţionare pe încălzire
Temperatura maximă exterioară
funcţionare pe încălzire
SEER/EER (W/W)
SCOP clima temperată/COP (W/W)
Perioada de garanţie

+46°C
- 15°C
+18°C
5.93
4.27
Minim 3 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE APARAT DE AER CONDIȚIONAT DE 24000 BTU
FUNCŢIE
CONDIŢII MINIMALE
Tip unitate
Split de perete
Funcţii
Răcire, Ventilaţie, Încălzire,
Dezumidificare, Purificare/Ionizare
Telecomandă
Da
Capacitate generală
24 000 BTU
Sistem triplu filtrare aer
Filtru praf lavabil, filtru dezodorizant cu
ionizare, filtru microparticule.
Capacitate auto-restart
Da, repornire automată la refacere
alimentare energie.
Putere răcire maximă
Minim 7,8 KW
Clasa energetică în mod răcire
Minim A+
Tip compresor
Inverter
Nivel maxim zgomot la la răcie unitate
Maxim 50 dB
internă
Temperatura minimă exterioară
-10°C sau mai scăzut
funcţionare pe răcire
Temperatură maximă exterioară
+46°C sau mai ridicat
funcţionare pe răcire
SEER/EER (W/W)
Minim 6/minim 3.2
SCOP clima temperată/COP (W/W)
Minim 3.6/minim 3.4
Volum aer recirculat unitate internă
Minim 1100mᶾ/h
Perioada de garanţie
Minim 5 ani
ACOPERIŞ DE PROTECŢIE UNITATE EXTERIOARĂ APARAT DE AER
CONDIŢIONAT - pentru protejarea aparatelor exterioare de intemperii, cum ar fi
excremente de păsări, ploaie, grindină, soare, etc.
Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.
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Oferta tehnică
În oferta tehnică se va menţiona faptul că ofertantul va asigura gratuit transportul
la locaţiile indicate de beneficiar. Este obligatoriu să se menţioneze în ofertă faptul
că produsele sunt noi şi nu sunt recondiţionate.
Se va ţine cont de următoarele solicitări
specificaţiile/caracteristicile vor fi prezentate sub formă de tabel, cu
specificaţiile/caracteristicile oferite comparativ cu caracteristicile solicitate;
se va respecta structura specificaţiilor tehnice; cerințele sunt minimale și
obligatorii;
se acceptă numai ofertele care respectă aceste cerințe sau sunt superioare;
oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din prezentul anunţ şi va fi
formulată pe întregul lot de produse;
se va menţiona termenul de livrare al echipamentelor (maxim 30 de zile
calendaristice) şi perioada de garanţie asigurată;
nerespectarea acestor solicitări duce la respingerea ofertei ca neconformă.
Oferta financiară va fi prezentată în următoarea structură:
Nr.
crt.

Tip
echipament/produs

Nr.
bucăţi

Preţ unitar
fără TVA

lei

Preţ
total
lei fără TVA

Total general făra TVA
TVA
Total general cu TVA
Se va specifica
calendaristice).

perioada

de

valabilitate

a

ofertei (minim

60

de

zile

Valoarea estimată fără TVA: Valoarea totală estimată a achiziției de servicii (a
contractului), este de 32.504,24 lei fără TVA.
Dată afișare anunț: 13.12.2018
Termen limită primire oferte: 19.12.2018

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut.
Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a
transmite oferte de preț cu respectarea prezentului anunț pe adresa de e-mail:
irina.sescioreanu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului
Constanta, b-dul Tomis nr. 51, camera 18.
Va mulțumim !
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