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  ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

la procedura de achiziție a serviciilor prin cererea ofertelor de 

prețuri 
 

 

 

      

_______________2019                                                                          mun. Chisinau 

 
 

1. Denumirea autorităţii contractante: Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare 

2. IDNO: 1013600039380 

3. Tip procedură achiziție: COP 

4. Obiectul achiziției: Servicii de mentenanta a sistemelor de aer conditionat si ventilatie. 

5. Cod CPV: 39717000-1 

 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de mentenanta 

a sistemelor de aer conditionat si ventilatie conform necesităţilor Î.S. Centrul de 

Metrologie Aplicată și Certificare  (în continuare – Cumpărător)  

  

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 

participe la procedura de achiziție privind prestarea urmatoarelor servicii: 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea de 

măsură 

Cantitat

ea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

Deservire si intretinerea periodica a aparatelor de aer conditionat (primavara /toamna) 

1
1 

39717000 
Conditionere tip split sistem 

9000btu 
buc 47 

1.   Examinarea externă: 

a)  la deteriorarea 
mecanică a corpului și a 

componentelor 
climatizorului; 

b) puritatea filtrelor de 
aer; 

c) puritatea spațiului 
intercostal 

schimbătoarelor de 
căldură unități de interior     

si exterior; 

2. Verificarea 
climatizorului în toate 
regimurile de lucru; 

3. Testarea obloanele de 
ieșire acționate; 

4. Verificarea stării de 
lucru corect a modului de 

afișare a sistemului; 

5. Curățarea 
schimbătorului de căldură 

interior; 

2 39717000 
Conditionere tip split system 

12000btu 
buc 30 

3 39717000 
Conditionere tip split system 

18000btu 
buc 9 

4 39717000 
Conditionere tip split system 

24000btu 
buc 12 
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6. Curățarea 
schimbătorului de căldură 

exterior (dacă este 
necesar, cu ajutorul unui 
dispozitiv cu jet de apă); 

7. Verificarea funcționării 
sistemului de drenaj; 

8. Verificarea corecta a 
motoarelor electrice și 
paletele ventilatorului; 

9. Verifică integritatea 
izolației și starea 

conexiunilor electrice; 

10. Control de tensiune; 

11. Verificarea de operare 
curenți compresor (dacă 

este cazul). 

12. Diagnosticul de 
componente electronice; 

13. Verificarea 
elementelor de fixare 

mecanice și a pieselor de 
mișcare, dacă este 
necesar lubrifiere; 

14. Instructarea clienților 
cu privire la utilizarea 

corectă de aer condiționat 
(dacă este necesar); 
15. Adaugare agent 

frigorific pina la 150 g 
16. Comandarea la 

necesitate a autoturnului 
pentru toate locatiile, 

 

Lucrari de intretinere pentru sisteme de tratare a aerului(primavara /toamna) 

1 39717000 
Sistem  ventilare de tratare a 

aerului cu ventilator putere pina la 
1kw 

buc 10 
1.  Demontare / 

asamblare a panourilor 
protecţie faţă 

2.  Control la poluare a 
ventilatorului , vibrației  și 

starea  curelelor de 
antrenare și zonele de 

ancoraj 

3.  Inspecție a clapete 
poluării aerului, mișcare 

lină și senzație  de 
constricție 

4.  Verificare a 
dispozitivelor de acționare 

5.  Verificare la poluarea 
filtrelor și a scaderii 

presiunei, 

6.  Verificare la Poluarea 
și coroziune a 

schimbătorului de căldură 

7.  A verifica conexiunile 
terminale, fire și cabluri la 

deteriorări 

8.  Verifică Poluarea de 

2 39717000 
Sistem  ventilare de tratare a 

aerului cu ventilator putere de la 
1kw pina la 2kw 

buc 11 

3 39717000 
Sistem  ventilare de tratare a 

aerului cu ventilator putere de la 
2kw pina la 3kw 

buc 12 

4 39717000 
Sistem  ventilare de tratare a 

aerului cu ventilator putere de la 
3kw pina la 4kw 

buc 4 
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componente electrice, 
relee și echipamente de 

protecție 

9.  Verificarea 
parametrilor de 

temperatură, control și de 
curenții de operare 

10.  Verificare debitului de 
aer 

11.  Verificare a 
elementelor de fixare 

mecanice piese si 
lubrifiere în mișcare 

12.  Verificarea 
ventilatorului în strângere 

13.  Testarea a 
componentelor electronice 

14.  Curățarea tăvii de 
scurgere 

15.  Controlul setărilor de 
Securitate 

16.  Controlul ermetizării 
sistemului de apa 

17.  Controlul supapeleor 
cu cablare orizontală 

18.  Analiza măsurătorilor, 
întocmirea liste cu 

defecţiunui (dacă este 
necesar),  eliminarea 

defectelor. 

Deservire periodica si intretinere  a pompelor pt sistem incalzire(primavara/toamna) 

1 39717000 Pompe system de alimentare cu 
apa 

buc 6 

1.  Demontare/asamblare 
a echipamentelor. 

2.  Verificarea presiunii 
hidraulice in sistema 

3. Curatarea filtrului de 
apa(in caz de necesitate). 

4. Varificarea pompei de 
apa pentru contaminare, 

vibratii si starea de 
montare 

5. Verificarea bornelor de 
conectare, starea 

conexiunilor electrice. 
firelor si cablurilor la lipsa 

deteriorarilor. 

6. Verificarea 
componentelor electrice 

pentru contaminare, relee 
si echipamente de 

protectie de lansare 

7. Verificarea curentului 
consumat. 

8. Analiza masurarilor 
efectuate, crearea actului 

de defect(in caz de 
necesitate). 
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6. Termenul de livrare solicitat modalitatea de achitare și locul destinației finale:    

Prestarea serviciilor se va efectua conform necesitatii Cumpărătorului, mun. 
Locatia Chișinău, str E Coca, 28, 

     Locatia  Chisinau , Str. șos. Muncești 162 A 

     Locatia  Ceadir-Lunga , Str. Lunacearschi 8 

     Locatia  Balți , Str. Decebal 13 

     Locatia  Cahul , Str. Alecsandri 122 
Plata se va efectua dupa prestarea serviciilor solicitate. 

7. Documentele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:  

 
Nr. 

d/o 

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de 

document 

Obligativitatea 

1 Oferta financiara Original. Confirmat prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului. 

DA 

2 Specificatia tehnica Original. Confirmat prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului 

DA 

3 Dovada inregistrarii persoanei juridice, in 

conformitate cu prevederile legale din tara 

in care ofertantul este stabilit. 

Certificat/decizie de inregistrare a 

entitatii/extras din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice-copie confirmata 

prin aplicarea semnaturii si stampilei 

ofertantului. 

DA 

4 Certificat de atribuire a contului bancar Copie . Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului 

DA 

5 Certificat ce privire la situația 

contribuabilului (lipsa sau existența 

datoriilor la bugetul public național) 

Copie . Confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului 

DA 

 

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot 

solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante: Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și 

Certificare   

b) Adresa: mun. Chișinău, str E Coca, 28 

c) Tel: 022 21 85 00 

d) Fax: 022 24 54 21 

e) E-mail: logistica@cmac.md  

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi 

întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei 

responsabile și urmează a fi prezentate: 

- pînă la:10:00 

- pe: 02.04.2019 

- pe adresa: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

10. Criteriul de atribuire este: [prețul cel mai scăzut pe tot lotul]. 

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30  zile]. 

12. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA,: _____ lei 

 

Conducătorul grupului de lucru:  

 Radu CIJICENCO, vicedirector al Î.S. „CMAC”____________________      L.Ș. 
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