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Necesități minim obligatorii 

privind achizitionarea unor lucrări de modernizare  

a ascensorului electric de 10 persoane 

 
I.Obiectul achiziţiei: În vederea exploatării mai eficiente a ascensorului electric 

KLEEMANN de 10 persoane, 750 kg, Seria de fabricație Nr. 722003/2017 se dorește   

modernizarea acestuia prin transformarea modului de funcționare din mod selectiv în 

mod selectiv-colectiv. Astfel se obține o economie substanțială de energie electrică și se 

asigură o fluidizare mai eficientă a exploatării. 

II. Modul de prezentare a ofertei tehnice 
Se v-a prezenta un memoriu tehnic pentru lucrările executate 
Pentru piesele de schimb puse în opera se vor prezenta certificate de conformitate  
 
III. Modul de prezentare a ofertei financiare 
Se vor oferta următoarele lucrări care cuprind  echipamente si montajul acestora 
 

DENUMIREA  LUCRARII UM CANT P/ UN MATERIAL MANOPERA TOTAL 

Reconfigurare comandă 
colectiv selectiv buc  1      

Modul de comandă jos -
sus kit 1 

 
   

cutii c-dă exterior cu 
cablaj buc 6 

 
   

modul memorare 
comenzi buc 1 

 
   

afișaje sens mers buc 6 
 

   

  
  

 
   

Cod COV 45313100-5 Lucrări de instalare de ascensoare 
IV. VALOAREA ESTIMATĂ 
Valoarea estimată a achiziției este de 6.520,00,00 lei fără TVA.  
 
Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor. 
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V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE 

 Perioada de garanţie a lucrărilor (piese de schimb și montaj) va fi de minim 24 luni, 
începând cu data recepţiei . 

 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantul, în scris, de orice plângere 
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie; 

 La primirea unei astfel de notificări executantul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui piesa de schimb  în perioada convenită, fără costuri 
suplimentare pentru achizitor. Piesa de schimb  care în timpul perioadei de garanţie 
se înlocuiește beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data 
înlocuirii . Perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a echipamentelor 
este de 72 ore. 

 Dacă executantul , după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în 
termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire 
contravaloarea echipamentului defect. 

 
VI. CONDIŢII DE EXECUȚIE 
Termen de execuție: maxim 15 zile de la semnarea comenzii. 
Locația de execuție: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății  
nr. 5, județul Harghita. 
 
VII. Modul de prezentare a ofertei  

 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

 Oferta se va redacta în limba română; 

 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 
depunere. 

 
VIII. CRITERII DE ADJUDECARE: 
Va fi câștigătoare oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care 
are prețui  cel mai scăzut în lei fără TVA. 
 
 
 
Miercurea Ciuc, la 27 mai 2020 
 
 
 
Serviciul de deservire    Întocmit 
Csató Csaba     Petres Éva 
şef serviciu    consilier 
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