
INVITAȚIE  DE  PARTICIPARE 
 
 Municipiul Piatra Neamț va invită sa  participati cu oferta la  achiziția directa pentru atribuirea 
contractului având obiectivul: Întreținere preventivă anuală, revizii generale și autorizarea/reautorizarea 
funcționării ISCIR, înlocuirea pieselor de schimb/componentelor deteriorate/defecte, aferente lifturilor (2 
buc.) și scărilor rulante (2 buc.) achiziționate in cadrul proiectului Restaurarea si punerea in valoare a 
zonei istorice si culturale Curtea Domneasca din Municipiul Piatra Neamt – prin amenajari urbanistice, 
amenajari ale circulatiilor pietonale si carosabile – pasaj auto subteran, parcaje subterane,   cod SMIS 
11177, cod CPV - 50750000 - 7 -  servicii de întreţinere a ascensoarelor (rev.2). 
 Tip contract: servicii;  
Descriere : În cadrul reviziilor generale: trebuie să se efectueze examinarea generală a scarilor 
rulante si a ascensoarelor, remedierea defecţiunilor constatate şi rămase nerezolvate şi să se execute 
cel puţin următoarele operaţii, materialele şi manopera fiind asigurate de către prestator: 

- verificarea stării de uzură a angrenajelor 
- verificarea instalaţiei electrice si a aparatajului electric 
- redresori, conexiuni, punţi cu diode, tensiunea de mers în gol şi în sarcină; 
- relee şi temporizatoare: 
- verificare semnalizări panou, curăţat aparataj ; 
- verificat tensiunile de alimentare  
- verificat starea lagărelor, etanşeitate, ungere, joc axial, ansamblul mecanic de frână 

a troliului; 
- verificarea funcţionării corespunzătoare a troliului,  
- verificat, reglat şi curăţat ansamblul de frânare, dispozitivul de cântărire, ansamblul 

deschidere uşi automate, calea de rulare, ghidajele foilor de uşi, limitatorii de cursă 
- verificat, curăţat şi reglat instalaţiile de semnalizare şi iluminare din cabină şi 

funcţionarea dispozitivelor de supraveghere a închiderii uşilor; 
- efectuat curăţenie în fundul puţurilor ascensoarelor şi pe palierul de ieşire din 

puţuri; 
 
Prestatorul/Executantul  va efectua reviziile generale, conform prescriptiilor tehnice date de ISCIR, in 
perioada de valabilitate a contractului.  
 
Valoarea estimata a achizitiei -  85.600 lei fără TVA; nu se admit  oferte  alternative.  
 Modalităţi principale de finanţare – buget local 
Termenul de primire a ofertelor  :  17.11.2015, ora 09:00; 
Adresa la care trebuie transmise -  Municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Registratură 
Limba în care trebuie redactată oferta – limba romănă ;  
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 17.11.2015, ora 10:00, Municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 6-8, corp nou, parter, sala de consiliu; 
Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor – membrii comisiei de evaluare, persoanele 
imputernicite ale ofertantilor;  
Nu se solicita garantie de participare. Garanția de bună execuție – 10 % din valoarea contractului fără 
TVA. 
Criteriu de atribuire:  Pretul cel mai scazut. Curs de referință comunicat de BNR din data de    
10.11.2015. 
 Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă – 90 zile.  

În baza prezentei invitații, vă punem la dispoziție documentatia de atribuire: caietul de sarcini,  
fișa de date a achiziției, formularele și  draftul de  contract, cuprinzand informatiile necesare in 
elaborarea ofertei.  
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0233.218.991, Carmen Buliga, e-mail :  
carmen.buliga@primariapn.ro.  


