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Mihai Nicolae UCA
Inspector General de Stat

ANUNT
Inspectia Muncii, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2.
intentioneaza sa achizitioneze direct, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5)
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43-46 din HG nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, servicii de întreținere și reparare a ascensoarelor din
dotarea Inspecției Muncii
Obiectul achizitiei: servicii de întreținere și reparare a ascensoarelor din dotarea
Inspecției Muncii din str. Matei Voievod nr.14 sect.2 București
1. Cod CPV: 50750000-7 Servicii de întreţinere a ascensoarelor
2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
3. Modul de elaborare a ofertei:
- Propunerea financiara va fi in lei fara TVA si va cuprinde pretul pentru întreținerea
lunară a celor 2 lifturi cât și valoarea Reviziei Generale defalcate pe fiecare ascensor
în parte ( conform mod de prezentare oferta)
4. Limba de redactare a ofertei: romana.
5. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
6. Valoarea estimata a achizitiei: 9.600 lei fara TVA sumă ce reprezintă 12 Rtc și 1 RG
pentru fiecare ascensor
7. Pretul ofertei este ferm: nu se accepta actualizarea pretului.
8. Modul de depunere/transmitere a ofertelor:
- la sediul Inspectiei Muncii: str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucuresti, insotita
de o adresa de inaintare;
sau
la faxul nr.: 021/302.70.50
sau
la adresa de e-mail: cristian.tache@inspectiamuncii.ro
Operatorii economici ofertanti trebuie sa aiba deschis cont in SEAP (sistemul
electronic de achizitii publice), la adresa www.e-licitatie.ro, finalizarea achizitiei
se va face din catalogul electronic disponibil in SEAP.
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9. Data limita pentru depunerea ofertelor: 21.04.2020, ora 12.00 (ofertele depuse
dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare).
10. Modalitatea de atribuire fiind achizitie directa nu se va organiza sedinta de
deschidere a ofertelor.
11. Informatii suplimentare: pot fi solicitate de la dl. Cristian TACHE, telefon:
0755.037.377, e-mail: cristian.tache@inspectiamuncii.ro.

Anisoara ALEXANDRESCU,
Director
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CAIET DE SARCINI
PRESTĂRI SERVICII ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII ASCENSOARE

Caietul de sarcini este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale autorității
contractante.
Aplicându – se criteriul de evaluare a ofertelor "prețul cel mai scazut" se precizează, în mod
expres faptul că cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale, în acest sens orice
ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai
în măsura în care propunerea tehnică presupine asigurarea unui nivel calitativ superior
cerințelor minimale obligatorii din caietul de sarcini.
Obiectul achiziții publice de servicii
Prestatorul se obligă să execute servicii de menținere la parametrii proiectați ( întreținere și
reparații) a celor două ascensoare de persoane executate de firma EMAC în baza proiectului în
100 ML/2002, de la sediul Inspecției Muncii din str. Matei Voievod nr.14, sect.2 București.
Mod de intervenție
Remedierea cu promtitudine a oricăror deranjamente în termen de 12 ore din momentul
anunțării telefonice , intervenite în cursul derulării contractului și care fac obiectul
contractului sau 24 de ore în timpul sărbătorilor legale
Intervenţia operativă în 30 minute din momentul anunţării telefonice în cazul în care
ascensorul s-a oprit cu persoane între etaje.
Obligațiile prestatorului
Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și
promtitudinea cuvenite angajamentului semnat la standardele și performanțele prevăzute în
normele tehnice în vigoare.

Revizie tehnică curentă Rtc – la un interval de 30 de zile cuprinzând următoarele operațiuni:
verificat iluminat şi priză camera maşinii, iluminat puţ, întrerupător
verificare troliu - joc coroană-şnec, uzură lagăre axe, lubrefiere, gresare
verificări frână – stare saboţi şi tacheţi reglaje
verificare limitator viteză – stare de uzură roată, verificări joc
verificare aparataj electric – calibrare siguranţe fuzibile, conexiuni, curăţat şi reglat contacte,
funcţionare relee, contactori, verificat fixare legături electrice
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uşi acces – control electric al circuitelor broaştelor, verificarea zăvorârii ferme a uşilor,
verificarea contactului de zăvorâre, verificarea integrităţii geamurilor, reglarea amortizorilor,
verificarea funcţionării butoanelor de comandă
verificări în cabină – funcţionare contacţi de siguranţă, iluminare, butoane de comandă, camă
mobilă, pod mobil, curăţirea şi verificarea echipamentului de pe cabină
verificări pe puţul liftului – verificare, fixare console şi glisiere, verificare contragreutăţi,
curăţat şi lubrefiat glisiere.
verificarea cablului de tracţiune şi limitator viteză, mod fixare, constatare grad uzură, grad de
alungire
verificării în fundătura puţului: verificarea contacţilor de siguranţă, gresare axe, verificări
întinzător, eliminarea gunoaielor din fundătură
verificarea existenţei etichetelor de instrucţiuni în cabină şi la palier
verificarea funcționării normale a ascensorului după Rtc
verificarea existenţei şi notarea lunară a intervenţiilor şi lucrărilor executate în registrul de
supraveghere
Înlocuirea pieselor defecte sau uzate se face pe baza emiterii unei note de constatare
semnate de către prestator și de către RSTVI-ul beneficiarului și a unei oferte întocmită de
către prestator și acceptată de beneficiar.
Piesele de schimb și piesele care vor fi înlocuite în timpul reparațiilor trebuie să dețină:
Certificate de calitate
Certificate de conformitate
Certificate de garanție
Actele solicitate vor fi atașate în copie la procesul verbal de recepție a lucrărilor executate
Garanția lucrărilor de reparații ( material + manoperă) va fi de 12 luni.
Revizie generală RG – pentru autorizarea continuității în funcționare de către ISCIR la un an
contra cost, conform prescriptiilor tehnice şi a devizelor întocmite de furnizor şi avizate de
beneficiar, cuprinzând cel puțin următoarele operațiuni, în plus pe lângă cele efectuate în
cadrul Rtc:
Revizuit troliu și înlocuit ulei
Verificări frâne, stare saboți, înlocuit patine și role
Înlocuit căptușeli patine cabină și contragreutăți
Verificat și reglat paracăzătoare
Verificarea și revizuirea instalației electrice din camera mașinii,în puț și cabină ascensor
Revizuit cutii comandă cabină și palier
Verificare și revizuire limitator de viteză, stare uzură roată, verificări joc, inclusiv întinzător
cablu
Revizuit instalație forță
Verificarea consolelor, curățat, spălat, reglat și lubrefiat glisieră
Revizuit panoul de comandă( verificare conexiunilor curățarea și reglarea contactelor,
verificarea funcționării)
Punerea în funcțiune a instalației liftului și supravegherea la punerea în funcțiune
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Reparaţie capitală Rk – când ascensorul are un grad ridicat de uzură, contra cost, conform
devizelor întocmite de executant şi avizate de beneficiar.
Reparaţii accidentale, contra cost, conform devizelor întocmite de executant şi avizate de
beneficiar.
Materialele de lubrefiere, de curățenie, precum și registrul de supraveghere, etichete
informative interioare/exterioare vor fi asigurate de prestator pe cheltuiala acestuia
Prestatorul este obligat să asigure resursele umane, materiale, necesare pentru îndeplinirea
contractului
Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare
utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
Pe timpul executării contractului, prestatorul este obligat să respecte Normele de Protecție a
Muncii și Normele de Prevenire și Stingerea Incendiilor.
Prestatorul va fi direct răspunzător în fața autorităților competente pentru orice tip de
sancțiuni sau accidente ce pot intervenii în timpul funcționării ascensoarelor.

Anisoara ALEXANDRESCU
Director
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