CONSILIUL JUDEłEAN CONSTANłA
DIRECłIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ
SERVICIUL ACHIZIłII, ANALIZĂ PIAłĂ, URMĂRIRE CONTRACTE

SPECIFICATII TEHNICE
Referitor: AchiziŃionare aparate de aer condiŃionat
Lot 1. Aparate aer condiŃionat de tip split de 9000 BTU
Lot 2. Aparate de aer condiŃionat de tip split de 12000 BTU.
Valoare estimata totala 15388,3 lei fara TVA
Lot 1. Aparat de aer condiŃionat de tip split de 9000 BTU
Caracteristici tehnice:
1.
Tip tehnologie – INVERTER
2.
Putere
- 9000 BTU
3.
Tensiune/frecvenŃă
ă de alimentare – 220V/50Hz
4.
Montaj
- mural
5.
EficienŃă energetică încălzire – minim A+
6.
EficienŃă energetică răcire – minim A++
7.
COP (Coefficient Of Performance) minim 4,0
8.
EER (Energy Efficiency Ratio) minim 3,5
9.
SCOP minim 4,0
10.
SEER minim 6,0
11.
Nivelul presiunii sonore pentru unitatea interioară maxim 40 dB
12.
Nivelul presiunii sonore pentru unitatea exterioară maxim 60 dB
13.
FuncŃia de încălzire să poată fi utilizată şi la temperaturi - 15ºC
14.
H split unitate interioară maxim 300 mm
15.
Kit instalare inclus 3 ml pentru aparatele de aer condiŃionat
16.
Kit instalare SUPLIMENTAR = 3,5 ml pentru aparatele de aer condiŃionat
17.
GaranŃie minim 3 ani
18.
Termenul de livrare şi montare = maxim 10 zile lucrătoare de la transmite
transmiterea Notei de
Comandă
19.
Costul transportului = inclus în preŃul achiziŃiei publice
Cantitate: 6 buc.
Valoare estimata Lot 1: 9888,3 lei fara TVA
PreŃul
ul ofertei va conŃine toate costurile pentru:
- PreŃul aparatului
- Demontare aparat vechi
- Montaj cu kit de instalare in limita a 3 ml/aparat.
ml
- Kit instalare suplimentar 3,5 ml/
ml aparat.
GaranŃii
GaranŃia pentru materialul de bază, cu condiŃia
condiŃi montării acestuia cu specialişti ai firmei care
comercializează aparatele de aer condiŃionat, minim 3 ani.
Termen de livrare şi montare
Termenul de livrare şi de montare a aparatelor
aparat
de aer condiŃionat este de 10(zece) zile lucrătoare de
la transmiterea Notei de Comandă.
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Lot 2. Aparate de aer condiŃionat de tip split de 12000 BTU
Caracteristici tehnice:
1.
Tip tehnologie – INVERTER
2.
Putere
- 12000 BTU
3.
Tensiune/frecvenŃă de alimentare – 220V/50Hz
4.
Montaj
- mural
5.
EficienŃă energetică încălzire – minim A+
6.
EficienŃă energetică răcire – minim A++
7.
COP (Coefficient Of Performance) minim 4,0
8.
EER (Energy Efficiency Ratio) minim 3,5
9.
SCOP minim 4,0
10.
SEER minim 6,0
11.
Nivelul presiunii sonore pentru unitatea interioară maxim 50 dB
12.
Nivelul presiunii sonore pentru unitatea exterioară maxim 60 dB
13.
FuncŃia de încălzire să poată fi utilizată şi la temperaturi - 15ºC
14.
H split unitate interioară maxim 300 mm
15.
Kit instalare inclus 3 ml pentru aparatele de aer condiŃionat
16.
Kit instalare SUPLIMENTAR = 3,5 ml pentru aparatele de aer condiŃionat
17.
GaranŃie minim 3 ani
18.
Termenul de livrare şi montare = maxim 10 zile lucrătoare de la transmiterea Notei de
Comandă
19.
Costul transportului = inclus în preŃul achiziŃiei publice
Cantitate: 2 buc.
Valoare estimata Lot 2: 5500 lei fara TVA
Pretul ofertei va conŃine toate costurile pentru:
- PreŃul aparatului
- Demontare aparate vechi
- Montaj cu kit de instalare in limita a 3 ml/aparat.
- Kit instalare suplimentar 3,5 ml/ aparat.
GaranŃii
GaranŃia pentru materialul de bază, cu condiŃia montării acestuia cu specialişti ai firmei care
comercializează aparatele de aer condiŃionat, minim 3 ani.
Termen de livrare şi montare
Termenul de livrare şi de montare a aparatelor de aer condiŃionat este de 10(zece) zile lucrătoare de
la transmiterea Notei de Comandă.
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