
              RROOMMÂÂNNIIAA  

              JJUUDDEEŢŢUULL  TTIIMMIIŞŞ  

              MMUUNNIICCIIPPIIUULL  TTIIMMIIŞŞOOAARRAA  

  

  

Pagina 1 din 2 
 
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A "CENTRULUI  REGIONAL  DE COMPETENȚE  ȘI  DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN 

SECTORUL  AUTOMOTIVE" - CERC   SSttrr..  PPaauull  MMoorraanndd  1155,,  TTiimmiișșooaarraa,,  330000553388;;      FFaaxx::  ++4400  335566  000077  557788;;    TTeell::  ++4400  335566  000077  554433;;     
WWW.CERCTM.RO                           OFFICE@CERCTM.RO 

CERC 2018-541/13.09.2018 

Aprobat 

DIRECTOR 

Claudiu DRAGOMIR 

                                            

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția publică de Servicii de reparare 

și de întreținere a compresoarelor cod CPV 50531300-9 

 

1. Obiectul: 

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini îl constituie achiziționarea directă a serviciilor de mentenanță pentru 

compresoare, respectiv, Servicii de reparare și de întreținere a compresoarelor cod CPV50531300-9. Cerințele 

din Caietul de sarcini reprezintă condițiile obligatorii pe baza cărora operatorii specalizați prezintă oferte ce vor 

conduce la atribuirea Contractului de furnizare de servicii. Pentru încheierea Contractului se va prezenta de către 

firma câștigătoare dovada că nu se încadrează în prevederile art.164, art.165, art.167, art.59 și art.60 din Legea 

98/2016. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă: 

Ioan BONTILĂ 

Maria CHIRIȚĂ 

Florea DORCEA 

Claudiu DRAGOMIR 

Dorin PĂTRUȚI  

 

2. Durata contractului 

Durata de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a compresoarelor este de 12 luni de la semnarea 

contractului.  

3. Cerinte specifice 

Întreținerea și revizia se execută conform documentației tehnice a compresorului cu piese/consumabile/filtre 

originale, uleiuri și emulsii recomandate de producător și este necesară pentru prevenirea și înlăturarea  uzurilor și a 

defecțiunilor tehnice în  scopul asigurării funcționării în condiții de siguranță a utilajului. 

 Revizia cuprinde cel puțin următoarele operațiuni:                                                                                                            

     - Verificarea suprasarcini motorului și setările de timp 

     - Verificarea cablurilor și racordurilor electrice 

     - Verificarea supapei de evacuare a condensului  

     - Verificarea existenței scurgerilor de aer și ulei 

     - Verificarea funcțiilor de indicare, avertizare și alarmare 

     - Verificarea funcționării indicatoarelor LED și inspecția  supapei de siguranță 
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     - Verificarea funcționării sistemului de reglare 

     - Verificarea curelelor 

     - Verificarea  sistemului de răcire 

     - Verificarea funcționării supapei de descărcare 

     - Măsurarea tensiuni și amperajului 

     - Inspectarea tampoanelor anti-vibrații 

     - Testarea compresorului pentru a verifica funcționarea corespunzătoare 

     - Înlocuirea elementului filtrului de aer 

     - Înlocuirea filtrului de ulei 

     - Înlocuirea filtrului separatorului aer-ulei 

     - Înlocuirea uleiului 

 

Prin revizie se asigură reglarea sau înlocuirea pieselor, aparatelor sau modulelor aparținînd compresorului în scopul 

asigurării menținerii utilajului în parametrii de funcționare în condiții de siguranță conform prevederilor prescripției 

tehnice. 

Pentru mentenața preventivă prestatorul va oferta, pentru fiecare revizie, o singură valoare ce va cuprinde: valoarea 

manoperei, a kit-urilor de întreținere și a materialelor, a pieselor ce trebuiesc înlocuite cât și a deplasării echipei de 

mentenanță.                                                                                                                                           

După efectuarea reviziei tehnice, se va întocmi un raport de mentenanță (revizie), confirmat de personalul de 

exploatare a utilajului, ce va conține o informare asupra stării acestuia și propuneri privind acțiunile ce trebuiesc 

întreprinse pentru a asigura funcționarea în bune condiții a instalației. 

4. Recepția cantitativă si calitativă a serviciilor 

Recepția calitativă și cantitativă se va face  pe bază de proces verbal de recepție/intervenție. 

 

5. Responsabilitatea prestatorului 

 
Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract,  să cunoasca și să respecte 

îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct raspunzător. 

 

 6. Cerinţe asupra ofertei 

Oferta financiară va fi prezentată sub forma lei fără TVA , pentru serviciul solicitat prin caietul de sarcini. 

   

                                              Întocmit 

                                                         Ioan Bontila               

                                                                             Responsabil Secție Prototipare                                                                   

 


