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   Aprob

   Preşedintele ONPCSB

   Adrian CUCU

   CAIETUL DE SARCINI                                                                          
  pentru achiziţionarea de aparate pentru aer condiţionat

OBIECTUL ACHIZITIEI ŞI CANTITATEA DE BUNURI                                                                                
Dotarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) cu  2 buc aparate pentru aer condiţionat. 

ATRIBUIREA CONTRACTULUI  

Achiziţia se va realiza direct, utilizând aplicaţia e-licitatie.ro, pusă la dispoziţia autorităţilor contractante de sistemul electronic de 

achiziţii  publice,  conform art.1(3)  din HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor  referitoare la  

atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind  

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de  

servicii.

BUGETUL ALOCAT             
Preţul maxim al contractului este de  14.600 lei, fără tva.  

CONDIŢII TEHNICE MINIME               
Tip aparat de aer condiţionat: De perete, Inverter, Capacitate de racire max.: 8 kW, Capacitate de incalzire max.: 10.2 kW, Nivel 
de zgomot (unitate interioară / max.): 34 dB, Nivel de zgomot (unitate exterioară / max): 52 dB.                   
Dimensiuni unitate interioară: lăţime max: 106 cm, înălţime max: 30 cm, adâncime max: 24 cm, Greutate  max: 12 kg. 
Dimensiuni unitate exterioară:  lăţime max:   900 cm,  înălţime  max: 780 cm, adâncime max: 33 cm,  Greutate  max: 72 kg.        
Alimentare electrică : 220-240v /50Hz.                          
Protecţie antifurt la unitatea exterioară, realizată prin intermediul unui grilaj metalic.                                                          

 LOCUL DE DESTINAŢIE ŞI TERMENUL DE LIVRARE                 

Echipamentele vor fi livrate şi montate până cel mai târziu  în data de  28.05.2012 la sediul Oficiului Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor, Str. G-ral Ion Florescu nr. 1, sector 3, Bucureşti.

 RECEPŢIA 
Recepţia se consideră îndeplinită după montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor de către ofertant.  

GARANŢIE

Echipamentele vor beneficia de perioada de garanţie de minim 3 ani. 

PREŢURILE
Preţurile specificate vor fi exprimate în lei.                                                                                                                      

MODALITĂŢILE DE PLATĂ                                                                                                                                                       

Plata va fi făcută în lei, în procent de 100 % după recepţie, în perioada 24-30 ale lunii.                                                                   

Nu se acordă avans.           

       Avizat                             
Director D.E.F.A.                                                     
Florina Nedelea

                                                                                                   Intocmit 
               Şef S.A.A.  

                             Nicolae Turcu          
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