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CAIET DE SARCINI 
 

Cap.1. Obiectul contractului 

Art.1 Achiziția directă va avea loc pentru selectarea în condiţii de concurenţă a unui contractant, 

persoană juridică, care să presteze servicii de revizii, reparații, întreținere și furnizare piese de schimb 

pentru ascensoare, cum sunt acestea descrise la art.3 din prezentul caiet de sarcini. 

Cap.2. Scopul contractului 

Art.2 Firma contractantă trebuie să presteze servicii de revizii, reparații, întreținere și furnizare piese 

de schimb pentru ascensoarele ce deservesc sediul Direcției de Asistență Socială Brașov situat în 

Brașov str.Gladiolelor nr.4 și str. Panselelor nr. 23, conform cerințelor prevăzute în prezentul caiet de 

sarcini. 

Cap.3  Obligaţiile prestatorului – condiţii obligatorii 

Art.3 Firma contractantă se obligă să presteze serviciile enumerate la art.1 pentru următoarele 

instalaţii de ridicat: 

 

    Adresă punct de lucru: Braşov, str. Gladiolelor nr. 4. 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

instalaţiei 

Nr. de 

fabricaţie / 

an de 

fabricaţie 

Nr. 

autorizaţie 

ISCIR 

Parametrii Scadenţa 

În funcţiune 

/ în 

conservare 

1 

Ascensor 

electric 6 

persoane 

J04AM0800109 

/ 2004 

BVA 3044 

 

Qmax = 500 kg 

5 staţii 

6 persoane 

07.12.2022 în funcţiune 

2 

Ascensor 

electric 6 

persoane 

J04AM0800110 

/ 2004 

BVA 3045 

 

Qmax = 500 kg 

5 staţii 

6 persoane 

07.12.2022 în funcţiune 

3 

Ascensor 

electric 10 

persoane 

J04AM0800111 

/ 2004 

BVA 3046 

 

Qmax = 800 kg 

5 staţii 

10 persoane 

07.12.2022 în funcţiune 

4 

Ascensor 

electric 

materiale 

J04AM0800112 

/ 2004 

BVA 3047 

 

Qmax = 500 kg 

5 staţii 

6 persoane 

07.12.2022 în funcţiune 

5 

Ascensor 

electric 

materiale 

J04AM0800113 

/ 2004 

BVA 3048 

 

Qmax = 500 kg 

3 staţii 

3 persoane 

07.12.2022 în funcţiune 

6 

Ascensor 

hidraulic 

marfă 

J04AM0800114 

/ 2004 

BVA 3049 

 

Qmax = 1000 kg 

2 staţii 
07.12.2022 în funcţiune 

http://www.dasbv.ro/
mailto:dasbv@dasbv.


    Adresă punct de lucru: Braşov, str. Panselelor nr.23. 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

instalaţiei 

Nr. de 

fabricaţie / 

an de 

fabricaţie 

Nr. 

autorizaţie 

ISCIR 

Parametrii Scadenţa 

În funcţiune 

/ în 

conservare 

1 

Ascensor 

electric 12 

persoane 

181639 / 

2013 

BVASC 

100262 

Qmax = 900 kg, 

3 staţii 

12 persoane 

03.06.2022 în funcţiune 

 

Art.4. Se va incheia un contract de prestări servicii de revizii, reparații, întreținere și furnizare piese 

de schimb la ascensoarele din dotare prin care prestatorul se obligă să presteze in favoarea 

beneficiarului, următoarele : 

           1.să efectueze lucrari la timp si de bună calitate, să asigure piesele si materialele necesare 

efectuării lucrărilor. Materialele şi piesele vor fi originale şi vor avea garanţie minim 12 luni;  

           2.să efectueze lucrări de revizie tehnică  curentă la toate ascensoarele, conform legislaţiei în 

vigoare ; 

           3.în cadrul lucrărilor de mentenanţă se vor efectua lunar cel puţin următoarele operaţii : 

- curăţarea ascensorului, cu excepţia cabinei şi a exteriorului puţului ascensorului; 

- verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 

- verificarea uzurii lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere; 

- ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 

- verificarea uzurii cablurilor de tracţiune si a fixării acestora; 

- verificarea funcţionării componentelor de securitate şi reglarea acestora; 

- verificarea funcţionării mecanismelor ascensorului; 

- verificarea elementelor de prindere a cabinei şi contragreutăţii; 

- verificarea strângerii elementelor de îmbinare şi a articulaţiilor; 

- verificarea fixării tampoanelor şi a limitatoarelor de sfârşit de cursă; 

- verificarea funcţionării sistemului electric de forţă, de comandă, de iluminare şi semnalizare; 

- verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice; 

- verificarea conexiunilor la aparate şi clemelor din dulapurile electrice şi din cutiile de conexiuni; 

- verificarea stării glisierelor, a sistemului de susţinere a glisierelor şi a roţii de fricţiune; 

- verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 

- verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricţiune; 

- verificarea uşilor de acces la puţul ascensorului ; 

           4. să se prezinte pentru depanarea liftului la anunţarea defectelor la dispecerat : 

                -în maxim o oră în întervalul 08-20 ale zilei 

                -la prima oră lucrătoare a beneficiarului (ora 08) pentru defectele apărute şi sesizate în 

intervalul 20-08; 

  Art.5. Alte  obligaţii ale firmei prestatoare: 

1.să fie autorizată ISCIR pentru repararea, revizia şi întreţinerea ascensoarelor; se va prezenta 

obligatoriu autorizație ISCIR 

2.să efectueze lucrările de întreţinere, revizie si reparare în conformitate cu prevederile documentaţiei 

tehnice a ascensorului,  

3. să efectueze revizia şi să prezinte ascensoarele şi toate documentaţiile tehnice necesare la 

verificările tehnice care se efectuează de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR ; 

4. în cazul în care, cu ocazia efectuării lucrărilor de întreţinere şi revizie, se constată defecţiuni care 

periclitează siguranţa în funcţionare a ascensorului sau pot crea situaţii periculoase, întreţinătorul, 

prin membrii echipei de întreţinere şi revizie, are obligaţia să oprească din funcţiune ascensorul în 

vederea efectuării remedierilor necesare, făcând menţiunea respectivă în registrul de supraveghere al 

ascensorului; 

5. în timpul efectuării lucrărilor de întreţinere şi revizie, întreţinătorul, prin membrii echipei de 

întreţinere şi revizie, are obligaţia să aplice pe toate uşile de palier de acces la puţ tablie cu menţiunea 



“ ASCENSOR ÎN REVIZIE”, care interzic utilizarea ascensorului pe toată durata efectuării lucrărilor 

respective; 

6. să afişeze vizibil, lizibil şi durabil datele sale de identificare, numărul de telefon al dispeceratului 

propriu si data următoarei verificări tehnice a ascensorului în cabină, pe uşa de palier de la parter , 

prin aplicarea unei etichete autocolante cu repectarea modelului din PT R1/ R2-2010  

Cap.4. Oferta financiară și plata serviciilor 

Art.6 Oferta prezentată va fi un abonament/lună, care va conţine toate costurile necesare 

îndeplinirii tuturor operaţiunilor care se impun în menţinerea în stare perfectă de funcţionare a 

ascensoarelor ce deservesc  sediile Direcției de Asistență Socială Brașov , Căminul pentru Persoane 

Vârstnice din str.Gladiolelor nr.4  și sediul din str. Panselelor nr.23. Piesele de schimb şi materialele 

necesare în cazul unor defecţiuni se vor plăti în baza unui deviz aprobat de achizitor. Preţul va fi 

exprimat în lei fără TVA şi va rămâne neschimbat pe toată perioada contractului.  

Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut/total achiziţie. Va fi declarată câştigătoare oferta 

care are preţul cel mai scăzut/total achiziţie.  

Art.7 Achiziţia se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziţie publică ce se va derula până 

la sfârşitul anului 2022 Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta serviciile, în limita 

existenţei resurselor financiare pentru perioada 01.01.2023- 30.04.2023. 

Vă informăm că oferta desemnată câştigătoare va fi accesată în  catalogul electronic SEAP. Plata 

pieselor de schimb și a abonamentului se va face în termen de 30 zile de la primirea facturii, în cont 

deschis la Trezorerie.  

 

 

             

 

   Aprobat                                                                                   

Director General Adjunct  

   Luana Mădălina Crăciun 

  

                                                                                                        

     Verificat Șef Birou Achiziții  

        Publice, Aprovizionare  

          Roxana Puchianu                                                       
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