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CERC 2018-562/17.09.2018 

Aprobat 

DIRECTOR 

Claudiu DRAGOMIR 

                                            

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția publică de Servicii de Gestionare, de Reparare și de Întreținere a Parcului de 

Vehicule cod CPV 50111000-6 

 

1. Obiectul: 

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

stivuitoare, respectiv, Servicii de Gestionare, de Reparare și de Întreținere a Parcului de Vehicule cod CPV 

50111000-6. 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 selectată dovada că nu se încadrează în prevederile art.164, art.165, art.167, art.59 și 

art.60 din Legea 98/2016. 

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

Ioan BONTILĂ 

Maria CHIRIȚĂ 

Florea DORCEA 

Claudiu DRAGOMIR 

Dorin PĂTRUȚI  

 

2. Durata contractului 

Durata de prestare a serviciilor de reparare și întreținere a stivuitoarelor este de 12 luni de la data semnării 

contractului. 

 

3. Cerinte specifice 

Întreținerea și revizia se execută conform documentației tehnice a mașini de ridicat și este necesară pentru 

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

mașinilor de ridicat. 

 Întreținerea cuprinde cel puțin următoarele operațiuni: 

a) controlul pornirii motorului și al stării tehnice a bateriei de acumulatori 

b) controlul sistemului de frânare și de direcție 
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c) verificarea stării de uzură a lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere 

d) ungerea și gresarea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere 

e) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice 

f) verificarea funcționării limitatorilor de cursă și supapelor de siguranță 

g) verificarea funcționării sistemului de ridicat 

h) verificarea furcilor și a catargului 

i) reglarea sistemului de ridicare(lanțuri, curse cilindri hidraulici, limitatori de cursă, supape de siguranță) 

j) verificarea functionării sistemului electric de comandă, semnalizare și iluminare 

k) verificarea bolțurilor de fixare de la cilindri de ridicare, a șuruburilor de prindere a ghidajului pistonului 

l) strângerea și verificarea elementelor de îmbinare, a articulațiilor, a dopurilor de golire și de control , a piulițelor 

jenților și verificarea fixării tampoanelor și opritoarelor 

m) verificarea roților de rulare și a stării pneurilor  

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 funcționare în condiții de siguranță conform 

prevederilor prescripției tehnice. 

 

4. Recepția cantitativă si calitativă a serviciilor 

 

Recepția calitativă și cantitativă a intervenției, se va face  pe bază de procesului verbal de recepție. 

 

 5. 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

                                                                       

 


