ANUNȚ PENTRU ACHIZIȚIA DE
Servicii de intretinere ascensoare- 2 buc.
Stimaţi domni / stimate doamne,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov dorește să achiziționeze Servicii
de intretinere ascensoare- 2 buc.: - lunar-platforma materiale Ascensor tip BKG cu
sarcina 100 kg, 7 statii şi – lunar-ascensor hidraulic pt. persoane – tip ELMAS
COMODA sarcina 6 persoane-450 kg - 6 statii, aflate la sediul OCPI Brasov din localitatea
Brasov, str. Zizinului, nr. 46A, conform Anunț Publicitar nr. 150897 din data de 26.01.2018
publicat în SEAP.
În continuare, vă prezentăm înformațiile necesare în vederea întocmirii ofertei
tehnice și financiare.
Tip anunt: Cumparari directe .
Tip contract: Servicii.
Denumirea achizitie: Servicii de intretinere ascensoare- 2 buc.: - lunar-platforma
materiale Ascensor tip BKG cu sarcina 100 kg, 7 statii şi – lunar-ascensor hidraulic pt.
persoane – tip ELMAS COMODA sarcina 6 persoane-450 kg - 6 statii, aflate la sediul
OCPI Brasov din localitatea Brasov, str. Zizinului, nr. 46A
CPV: 50750000-7 - Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)
Descrierea contractului:
Servicii de intretinere ascensoare, mentenanta curenta (conform prescriptiilor
tehnice in vigoare) si reparatii accidentale:
-

lunar - platforma materiale Ascensor tip BKG cu sarcina 100 kg, 7 statii şi

-

lunar - ascensor hidraulic pt. persoane – tip ELMAS COMODA sarcina 6
persoane-450 kg - 6 statii aflate la sediul OCPI Brasov din localitatea Brasov,
str. Zizinului, nr. 46A,

pentru perioada: 01.02.2018- 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire in limita bugetului
aprobat, pana in data de 30.04.2019.

Valoarea estimată în lei fără TVA (19%): 2 695,00 lei.
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Conditii contract:
Servicii minime necesar a se realiza:
1. Lucrǎri lunare de întreținere pentru ascensorul de persoane - conform
înstrucţiunilor date de montator/producător în documentaţia tehnică a
ascensoarelor şi a prescripţiilor tehnice PT R 2/2010 din cartea tehnicǎ a instalației
– planul de întreținere – astfel:
 verificarea verificarea bunei funcționări a sistemului de ungere;
 verificare îmbinării cu şuruburi;
 verificarea uzurii cablurilor de tracţiune şi a fixării acestora;
 ungerea pieselor supuse frecării;
 verificarea funcţionării componentelor de securitate şi reglarea acestora;
 verificarea funcţionări mecanismelor ascensorului;
 verificarea fixării tampoanelor şi a limitatoarelor de sfârşit de cursă;
 verificarea functionării sistemului electric de forţă, de comandă, de iluminare
semnalizare;
 verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice;
 verificarea conexiunilor la aparate şi a clemelor din dulapurile electrice şi din cutiile
de conexiuni;
 verificarea stării glisierelor, a sistemului de susţinere a glisierelor şi a roţii de
fricţiune;
 verificarea functionării şi etanseităţii circuitelor hidraulice;
 verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricţiune;
 verificarea uşilor de acces la puţul ascensorului;
 verificarea functionarii normale a ascensorului dupa efectuarea intretinerii;
 verificarea existentei instrucţiunilor de exploatare şi a plăcuţelor indicatoare a
sarcinii nominale în cabină şi pe uşa principală de acces la puţ;
 consemnarea tuturor defecţiunilor constatate, a celor remediate şi dacă este cazul,
a pieselor de uzură înlocuite, în registrul de supraveghere al ascensorului.
 alte lucrări;
 nu fac obiectul contractulu piesele de schimb şi lucrǎrile de revizie generalǎ anualǎ
necesare pentru reautorizare;
2. Lucrǎri de întreținere pentru platforma materiale Ascensor tip BKG cu sarcina 100
kg, 7 statii- toate operațiunile din Cartea Instalației - Instrucțiuni de utilizare şi
service, astfel:
 curǎțarea nacelei, coloanei puțului, ungerea ungerea pieselor supuse frecării;
 verificarea sistemului de închidere, a curǎțeniei tuturor componenetelor şi urmele
de coroziune;
 verificarea instalației electrice, împǎmȃntarea, controlulu tipmpului de lucru,
funcționarea circuitului de sigutranțǎ în condiții de lucru, defecte la instlația electricǎ
OCPI BRAȘOV/Str. Zizinului, Nr. 46 A, Cod poștal 500414, Braşov, Jud. Braşov, ROMÂNIA
Telefon: (0268) 47 18 08 ; Fax: (0268) 41 10 68; e-mail: bv@ancpi.ro; www.ocpibv.ro

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro

Page 2 of 3

Certificat SR EN ISO 9001:2015
Nr. 27921/09/R

 verificarea funcționalitǎții troliulu cu toate compunenetele sale;
 verificarea roiții de tracțiune cu toate compunenetele sale;
 verificarea cablurilor,a uzurii acestora;
 verificarea echipamentului coloanei, uşile de acces;
Intervenția în caz de defecțiune – 2 ore de la sesizare.
Plata serviciilor prestate se va efectua în termen de 30 de zile de la înregistrarea
facturii emise de catre prestator, la sediul autoritatii contractante, in baza procesului verbal
de acceptanta-de prestare a serviciilor.
Conditii participare:
Operatori economici care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor necesare,
sunt autorizati in acest sens si dispun de echipamentele/dotarea necesara.
Criterii de adjudecare:
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, respectiv pretul cel mai
scazut.
Termen limită pentru primirea ofertelor: 29.01.2018
Informații suplimentare:
Oferta va fi redactata in limba romana si va fi exprimata in lei fara TVA/luna, pentru
perioada 01.02.2018-31.12.2018 Durata de valabilitate a ofertelor va fi de 30 zile.
Termenul limita de primire oferte este 29.01.2018. Oferta si documentele care o insotesc
(daca este cazul), se vor transmite prin e-mail la adresa de e-mail bv@ancpi.ro sau pe fax
la nr 0268/411068 sau se vor depune in original la sediul OCPI Brasov, str.Zizinului nr.46
A, pana la data-limita de primire a ofertelor.
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