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CERC 2018 -532/11.09.2018  

Aprobat 

DIRECTOR 

Claudiu DRAGOMIR 

                                            

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția publică de Servicii de Reparare și Întreținere a Macaralelor 

 cod CPV 50531400-0 

 

1. Obiectul: 

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini îl constituie achiziționarea directă a serviciilor de mentenanță pentru 

macaralele din dotarea Serviciului de Administrare a CERC (macara pivotantă 1T și macara portal 3,2T), respectiv, 

Servicii de reparare și întreținere a macaralelor cod CPV 50531400-0. Cerințele din Caietul de sarcini 

reprezintă condițiile obligatorii pe baza cărora operatorii specalizați prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea 

Contractului de furnizare de servicii. Pentru încheierea Contractului se va prezenta de către firma câștigătoare 

dovada că nu se încadrează în prevederile art.164, art.165, art.167, art.59 și art.60 din Legea 98/2016. 

 

Nr. 

crt 

Denumirea 

instalației/echipamentului 

Nr.de fabricație/ 

an de fabricație 

Parametrii 

1  Macara portal 809/2015 Capacitate de ridicare: 3200 kg 

Deschidere:                  4m 

Înălțime de ridicare:     3,030 m 

2 Macara pivotantă 812/2015 Capacitate de ridicare: 1000 kg 

Lungime braț:               6,0 m 

Înălțime de ridicare:      3,0 m 

  

 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă: 

Ioan BONTILĂ 

Maria CHIRIȚĂ 

Florea DORCEA 

Claudiu DRAGOMIR 

Dorin PĂTRUȚI  
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2. Durata contractului 

Durata de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a macaralelor este de 12 luni de la data intrării în vigoare. 

 

3. Cerinte specifice 

Serviciile de întreținere și revizie vor fi efectuate de către o entitate specializată, conform documentației tehnice a 

mașinilor de ridicat (producătorul: GD Mașini de Ridicat recomandă cel puțin o revizie/an) și este necesară pentru 

prevenirea și înlăturarea  uzurilor și defecțiunilor tehnice în  scopul asigurării funcționării în condiții de siguranță a 

mașinilor de ridicat. 

O intervenție cuprinde minim operațiile de întreținere și revizie la instalațiile de ridicat descrise în continuare: 

a) curățarea mașinii de ridicat; 

b) verificarea stării de uzură a lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 

c) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 

d) verificarea uzurii cablurilor sau lanțurilor de tracțiune și a fixării acestora; 

e) verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora; 

f) verificarea funcționării mecanismelor mașinii de ridicat; 

g) verificarea elementelor de prindere sau de manipulare a sarcinii; 

h) strângerea și verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 

i) verificarea fixării tampoanelor și a opritoarelor; 

j) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă și semnalizare; 

k) verificarea rezistenței izolație și a rezistenței prizei de legare la pământ a echipamentelor electrice; 

l) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 

m) verificarea stării căilor de rulare și a roților de rulare; 

Prin revizie se asigură reglarea sau înlocuirea pieselor, aparatelor sau modulelor înglobate în mașina de ridicat în 

scopul asigurării menținerii mașinii de ridicat în parametrii de functionare în condiții de siguranță conform 

prevederilor prescripției tehnice. 

4. Recepția cantitativă si calitativă a serviciilor 

 

Recepția calitativă și cantitativă a serviciilor se va face  pe bază de proces verbal/ intervenție. 
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5. Responsabilitatea prestatorului 

 

Prestatorul de servicii responsabil cu reparația, revizia și întreținerea instalațiilor de ridicat este obligat să asigure 

parametrii de funcționare optimi pentru mașinile de ridicat ce fac obiectul acestui caiet de sarcini și să asigure pe 

toată perioada contractului condițiile de verificare tehnică la termenul scadent conform prescripțiilor tehnice -  

colecția ISCIR în vigoare.  

Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract, să cunoască și să 

respecte îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct răspunzător. 
 

 6. Cerinţe asupra ofertei 

Oferta financiară va fi prezentată sub forma lei fără TVA , pentru serviciul solicitat prin caietul de sarcini. 

   

                                              Întocmit 

                                                        Ioan Bontila               

                                                                             Responsabil Secție Prototipare                                                                   


