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Date:3,
2019.04.23
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele
4, 5, 7,09:56:40
iar de EEST
către autoritatea contractantă –
Reason: MoldSign Signature
în coloanele Location:
1, 2, 6, Moldova
8]
MD-2019-04-16-000008-1
Data: „_23_” _____04______ 2019__
Alternativa nr.: ___________

Numărul
licitaţiei:
Denumirea Servicii de întreținere și reparare a aparatelor de
licitaţiei:
aer condiționat

Cod CPV
1

Denumirea
Modelul
Ţara Produbunurilor şi/sau articolului
de
cătorul
a serviciilor
origine
2
Bunuri/Servicii:

Servicii de
50530000- întreținere și
9
reparare a
aparatelor de aer
condiționat

3

4

5

Lot: ___________

Pagina: _1_din _2_

Specificarea tehnică deplină
solicitată de către autoritatea
contractantă

Specificarea tehnică deplină
propusă de către ofertant

Standarde
de
referinţă

6

7

8

Servicii de deservirea a aparatelor de
aer condiţionat includ:

Servicii de deservirea a aparatelor de
aer condiţionat includ:

-Verificarea stării suprafețelor exterioare și de
lucru a pieselor/obiectelor.

-Verificarea stării suprafețelor exterioare și
de lucru a pieselor/obiectelor.

-Revizia cablului electric pe marginea
integrității
izolării
electrice,
densitatea
conexiunilor, măsurării parametrilor rețelei de
alimentare.

-Revizia cablului electric pe marginea
integrității izolării electrice, densitatea
conexiunilor, măsurării parametrilor rețelei de
alimentare.

-Verificarea rezistenței izolației – o dată la 6
(șase) luni

-Verificarea rezistenței izolației – o dată la 6
(șase) luni

-Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer
condiționat cu ajutorul compresorului de aer
sau cu apă.

-Curățarea condensatoarelor a aparatelor de
aer condiționat cu ajutorul compresorului de
aer sau cu apă.

-Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor,
conductelor de refrigerare, schimbătorului de

-Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor,
conductelor de refrigerare, schimbătorului de

1

căldură, senzorilor de temperatură, întărirea
tuturor elementelor a răcitorului de aer.

căldură, senzorilor de temperatură, întărirea
tuturor elementelor a răcitorului de aer.

-Monitorizarea privind vaporizarea freonului și
lichidarea cauzei.

-Monitorizarea privind vaporizarea freonului
și lichidarea cauzei.

-Realimentarea sistemei cu freon, ulei (după
necesitate).

-Realimentarea sistemei cu freon, ulei (după
necesitate).

-Schimbarea ventilatoarelor, compresoarelor,
filtrelor de aer (după necesitate)

-Schimbarea ventilatoarelor, compresoarelor,
filtrelor de aer (după necesitate)

Semnat:_________________________________________
Numele, Prenumele:_______ Mitul Alexandr___________
În calitate de: ____________Director__________________
Ofertantul: ______________”Smart Climat” SRL________
Adresa: _________________str. Iazului, 15, of.138_______
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