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Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziţie de: „Service echipamente de ridicat și echipamente sub presiune” –
Facultatea de Construcții și Instalații. 

1. Informaţii generale 
1.1 Tipul procedurii: achiziție directă on-line (în S.E.A.P., prin utilizarea catalogului 
electronic).
1.2 Achizitor:
Denumire: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcții și 
Instalații.
Adresa: Iași, Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 1
1.3 Depunere oferte: Ofertele se încarcă în catalogul electronic S.E.A.P.. 
1.4 Termen de încărcare a ofertelor în catalogul S.E.A.P. (data şi ora): 27.05.2016, ora 12:00. 

2. Obiectul contractului de achiziţie: 
2.1 Denumire contract de servicii: „Service echipamente de ridicat și echipamente sub 
presiune”.
2.2 Descrierea serviciului ce va fi achiziţionat: se vor presta servicii care să îndeplinească 
cerinţele ce se găsesc detaliate în Anexa 1 – Caiet de sarcini.
În ofertă vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor contractuale 
menţionate în Caietul de sarcini.
2.3 Recepție: recepţia se efectuează la beneficiar.
2.4 Durata contractului de achiziţie: 24 luni, sub formă de abonament lunar începând cu data 
semnării contractului de către ambele părți.
Termen de plată: lunar, în maxim 30 zile de la recepţia serviciilor efectuate. 
2.5 Termenul de prestare servicii: conform Anexa 1 – Caiet de sarcini. 
2.6 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut. 
Preţul contractului nu se actualizează. 

3. Anexe:
Anexa 1 – Caiet de sarcini

Administrator șef facultate,
Ing. Cezar Herța



ANEXA 1 

CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului este achiziţionarea de servicii de „Service echipamente de ridicat și 
echipamente sub presiune” conform tabelului:

Nr. crt. Cod CPV Descriere
1. 50531400-0 Service sub formă de abonament lunar pentru următoarele echipamente:

1. Pod rulant monogrindă 1,6tf x 16,5m
2. Pod rulant monogrindă 2tf x 16m
3. Pod rulant 12,5tf x 16m
4. Recipient aer 0,1mc, pmax = 11 bar (compresor)

Echipamentele se găsesc la Facultatea de Construcții și Instalații, Str. Prof. 
dr. docent D. Mangeron nr. 1 – 13.

Termenul de prestare a serviciilor: Prestarea de servicii și facturarea se 
fac lunar, pe o perioadă de 24 luni, începând cu data semnării contractului 
de către ambele părți.

Notă: Operatorul economic trebuie să fie autorizat conform legii pentru operațiunile care fac 
obiectul contractului de service. 

Obligațiile executantului contractului de service:
1. Să presteze serviciile în conformitate cu graficul stabilit, la standardele și/sau performanțele impuse 

de CNCIR și legislația în vigoare;
2. Să execute lunar, pentru fiecare utilaj în parte, operațiunile de verificare a stării tehnice;
3. Să consemneze în caietul de supraveghere a utilajului operațiunile executate;
4. Să depună la beneficiar un exemplar din procesul verbal de verificare a stării tehnice;
5. Să conclucreze cu beneficiarul pentru crearea unui stoc tampon de piese de schimb;
6. Să pună la dispoziția beneficiarului o fișă de tip U pentru urmărirea numărului de ore de funcționare;
7. Să întocmească pe baza fișelor de tip U completate de beneficiar și a inspecțiilor lunare, graficele de 

reparație planificate (RT, RC, RK);
8. Să pună la dispoziția beneficiarului fișele tipizate de intervenție la defect;
9. Să intervină pentru remedierea defectelor apărute, prețul intervenției fiind stabilit pe baza unui deviz 

de intervenție, în termenul stipulat în contract;
10. Să intervină pentru remedierea defectelor în maxim 48 ore de la sesizarea acestuia;
11. Să asigure o garanție de cel puțin 6 luni pentru operațiunile executate.

Lista operațiunilor care fac obiectul contractului de service:
a) Pentru echipamentele de ridicat:

 Curățarea mașinii de ridicat
 Controlul nivelului uleiului în reductoare
 Verificarea stării de uzură a lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere
 Ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere
 Verificarea uzurii cablurilor sau a lanțurilor de tracțiune și a fixării acestora
 Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
 Verificarea funcționării mecanismelor mașinii de ridicat
 Verificarea elementelor de prindere sau de manipulare a sarcinii
 Strângerea și verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
 Verificarea fixării tampoanelor și a opritoarelor
 Verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandș, de iluminare ți semnalizare
 Verificarea conexiunilor la aparate și înșiruirile de cleme din dulapurile electrice și din cutiile de 

conexiuni
 Verificarea stării căilor de rulare și a roților de rulare
 Verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice și pneumatice



 Alte operațiuni specificate în documentația tehnica de însoțire a mașinii de ridicat, documentația 
tehnică preliminară sau documentația de verificări și încercări pentru investigații/examinări

b) Pentru compresor:
 Verificare supape
 Verificare subansamble mecanice și electrice
 Înlocuire filtre aer
 Pregătirea echipamentului pentru verificările I.S.C.I.R.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, ulterior analizării ofertelor, detalii tehnice specifice. 


