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SOLICITARE DE OFERT Ă 

                                       
      Tribunalul Iaşi cu sediul în municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu, nr.25,  având cod fiscal 

4981212, în calitate de autoritate contractantă, intenŃionează să achiziŃioneze prin SEAP în perioada 

03-05 decembrie 2012 următoarele : 

-  AchiziŃionare şi instalare sistem de climatizare pentru camera server din sediul Judecătoriei 

Hârlău, CPV 42512000-8, cu specificaŃiile prezentate în următorul caiet de sarcini : 

 

 

CAIET DE SARCINI 

Sistem de climatizare pentru camera server din sediul Judecătoriei Hârl ău 

 

 SpecificaŃii tehnice minimale pentru instalaŃia de climatizare a camerei server la sediul 

Judecătoriei  Hârl ău . 

 Caietul de sarcini conŃine indicaŃii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel 

încât potenŃialii ofertan Ńi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităŃile autorităŃii 

contractante. 

 

 Sistemul de climatizare va fi de înaltă performanŃă, special proiectat şi construit pentru spaŃii 

destinate să găzduiască echipamente IT şi de comunicaŃii (nu se va accepta sistem de climatizare de tip 

confort). 

 

SpecificaŃiile sistemului de climatizare se vor încadra în următoarele caracteristici : 

 

- capacitatea sensibilă de răcire de mini 6 KW 

- echipament de tip split, cu unitatea interioară montabilă pe tavan. Refularea aerului rece se va face 

în jos, faŃă de rack-urile de echipamente , iar absorbŃia aerului cald se va face prin părŃile laterale 

ale echipamentului de climatizare interior. Sistemul de climatizare se va instala într-o sală tehnică 

cu dimensiunile : lungime 4 m, lăŃime 3 m, înălŃime 2,5 m 

- puterea electrică maximă absorbită să nu depăşească 2,2 k W 

- flux de aer al unităŃii interioare de minimum 1500 mc/oră 
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- sistemul de climatizare trebuie să asigure un control al temperaturii între 21 grade C şi 24 grade C 

în sala server 

- asigurarea unei umidităŃi relative între 30 şi 50 % 
- instalaŃia de climatizare furnizată trebuie să asigure răcirea în spaŃiul tehnic până la temperaturi 

minime ale mediului exterior de -30 grade C ş i până la temperaturi maxime ale mediului exterior 
de + 45 grade C.  Capabilitatea funcŃionării la aceşti parametri trebuie dovedită de furnizor prin 
documentaŃia producătorului 

- sistemul de control al sistemului de climatizare trebuie să asigure parametri de temperatură, 
ventilaŃie şi umiditate propuş i astfel încât să fie îndeplinite condiŃiile de funcŃionare în siguranŃă a 
echipamentelor 

 
 Sistemul va cuprinde toate accesoriile de montaj necesare. 
 Oferta va include punerea în funcŃiune şi instruirea personalului beneficiar. 
 GaranŃia sistemului, service şi asistenŃă tehnică va fi de minim 2 ani de la punerea în funcŃiune.               
De asemenea se vor asigura, fără cost suplimentar, minimum revizii tehnice semi anuale, pentru 
sistemul instalat. 
 Echipamentele vor fi însoŃite de certificatele de conformitate şi calitate. 
 Termen de livrare şi punere în funcŃiune după încheierea contractului: maxim 20 zile lucrătoare. 

              

                                                                                                                Speciaslist IT Şef Tribunalul Iaşi, 
                                                                                                                Ştefan CROITORU 

  
 
 
 Sens în care vă invităm să depuneŃi oferta dumneavoastră de preŃ până la data de 03.12.2012, ora 

12,00. 
Procedura de achiziŃie aplicată este cumpărarea directă, conform dispoziŃiilor art. 19 din O.U.G. 

nr. 34 /2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările ş i completările ulterioare, privind 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii. 

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: „preŃul cel mai scăzut”, cu condiŃia respectării 
specificaŃiilor tehnice. 
      Oferta se va depune la sediul instituŃiei Tribunalul Iaş i din municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu, 
nr.25, Registratura, sau se va transmite prin fax la numarul 0232 / 276 611 sau prin e-mail la adresa 
genoveva.bostan@just.ro. şi va conŃine:  
    -  propunerea financiară 
    -  propunerea tehnică. 
Oferta trebuie să fie publicată şi în SEAP . 
Data limită până la care se pot solicita clarificări: 27.11.2012, ora 10,00. 
Data limită pentru depunerea/transmiterea ofertei: 28.11.2012, ora 12,00. 
Pentru informaŃii suplimentare ne puteŃi contacta la telefon 0232/276.611, e-mail  
genoveva.bostan@just.ro , stefan.croitoru@just.ro,  persoană de contact Genoveva Bostan.        

 
Întocmit, 

Consilier ec. Genoveva BOSTAN 


