
  

 

ANUNȚ DE TRANSPARENȚĂ VOLUNTARĂ 

 

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2006, 

privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț a inițiat procedura 

simplificată pentru atribuirea contractului având obiectivul Intretinere preventiva anuala, revizii 

generale si autorizarea/reautorizarea functionarii (ISCIR), inclusiv înlocuire piese/componente 

deteriorate/defecte aferente pentru lifturile (2 buc) si scarile rulante (2 buc) achizitionate in 

cadrul proiectului cod SMIS 11177, cod CPV cod CPV - 50750000 - 7 -  servicii de întreţinere a 

ascensoarelor (rev.2). 

 

1.Denumirea contractului :  Intretinere preventiva anuala, revizii generale si 

autorizarea/reautorizarea functionarii ( ISCIR), inclusiv înlocuire piese / componente 

deteriorate/defecte aferente pentru lifturile ( 2 buc.) si scarile rulante ( 2 buc.) achizitionate in 

cadrul proiectului cod SMIS 11177; 

2. Codul de clasificare C.P.V.:   50750000 - 7 -  servicii de întreţinere a ascensoarelor (rev.2). 

3) Descriere succintă  - Intretinere preventiva anuala, revizii generale si 

autorizarea/reautorizarea functionarii ( ISCIR), inclusiv înlocuire piese / componente 

deteriorate/defecte aferente pentru lifturile ( 2 buc.) si scarile rulante ( 2 buc.) achizitionate in 

cadrul proiectului cod SMIS 11177, va cuprinde :  

Verificari tehnice si incercari functionale; intretinere preventiva, revizii generale anuale, 

asigurarea autorizarii ISCIR; se va asigura dispecerat zilnic, intre orele 07:00 – 18:00 

4) Valoarea  totala estimata a contractului este  53.600 lei fara  TVA , justificată după cum  urmeaza: 

- pentru fiecare tip de unitate in parte contractata (  2 ascensoare si 2 scari rulante) pretul 

estimat al intretinerii preventive este de 450 lei /luna fara TVA/fiecare unitate, adica 1800 

lei /luna fara TVA pentru toate cele 4 unitati.Pentru toata durata contractului valoarea este 

de 1800 lei / luna fara TVA  X 24 de luni = 43.200 lei fara TVA 

5) Garanția de participare solicitată – 500 lei; 

6. Criteriu de atribuire:  Pretul cel mai scazut ; 

7. Invitația de participare și documentația de atribuire au fost publicate pe SEAP, Anunțul de 

participare simplificat nr. 406.884/09.06.2017; 

8. Termen limita de depunere a ofertelor: 20.06.2017 , ora 15
00

. 

 
 

 

 


