
 

 

 
Anunț de consultare a pieței: 

 

 
Municipiul Constanța; Cod Fiscal 4785631 

     Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul. Tomis, Nr. 51, Constanța 

     cod poștal 900725, Nr. Telefon/fax 0241/488151 

 

,,Lucrări de reparare, piese, întreținere și mentenanță a bolarzilor și 
barierelor din  Stațiunea Mamaia și Municipiul Constanța” 

 

Cod CPV: 

         50711000-2  Reparații și întreținere a instalaților electrice de construcții 

         45315100-9  Instalații electrotehnice 

         45259000-7 Reparație și întreținere echipamente  
 

Obiectul consultării îl constituie - Lucrările de reparare, piese, întreținere și 
mentenanță a bolarzilor și barierelor din  Stațiunea Mamaia și Municipiul Constanța, 

în vederea elaborării caietului de sarcini și a determinării valorii estimate.  

 

Descriere: Pentru a asigura funcționarea în parametri normali se vor efectua 
lucrări de reparare, înlocuire piese, întreținere și mentenanță. Bolarzii sunt grupați 
în mai multe locații formând sisteme de acces a căror rol este selecția accesului 

vehiculelor în zonele preponderent sau exclusiv pietonale. 

 

 Un sistem de acces este format din :  
- panou control pentru model BFT STOPPY 115/500  - 1 buc.; 

- bolarzi (stâlp retractabil) BFT STOPPY 115/500 – 2/4/5 buc.  pe locație; 

- telecomandă; 

 

Lucrările de reparare, piese, întreținere și mentenanță includ: 

 
1. Întreținere și mentenanță lunară pentru pentru asigurarea 

funcționării în parametri optimi, cuprinde: 

   1.1.  Operațiuni periodice 

 -  Inspecția și constatarea stării tehnice; 

      -  Verificare tensiune alimentare;  
      -  Verificare conexiuni circuite; 

 -  Verificarea cuplului de strângere;   
 -  Curățare de praf și impurități bolard; 

 -  Spălare și curățare fundație; 

 -  Repararea dispozitivelor, subansamblelor sau a pieselor defecte ce permit  
           acest lucru (fără schimbare de piese); 

 -  Readucerea parametrilor tehnici normali de funcționare;  
 -  Alte operațiuni pe care ofertantul le consideră necesare pentru o 

funcționare optimă; 

 Operațiunile periodice se vor executa o dată pe lună conform ordinelor de 
lucru emise de beneficiar. 

  1.2  Operațiuni in cazul unor incidente (vandalizări, accident auto etc) 
sau defecțiuni (scurt circuit, erori de funcționare etc): 

      -   Constatarea și diagnosticarea defecțiunii; 

  - Repararea dispozitivelor, subansamblelor sau a pieselor defecte ce               
       permit  acest lucru (fără schimbare de piese); 

      Operațiunile din aceste cazuri se vor executa la fiecare solicitare a 
beneficiarului (telefonică, e-mail, etc);         



 

 

       
 Notă. În situația în care în cadrul lucrărilor de reparare a dispozitivelor, 

subansamblelor sau a pieselor se constată că defectele ce nu pot fi remediate fără 

schimbare de piese, acestea vor fi reparate prin înlocuire. 

 
2.  Înlocuire dispozitivele, subansamblele sau alte piese (posibil a fi 

înlocuite): 

  - înlocuire telecomandă; 

  - înlocuire baterie telecomandă; 

  - înlocuire panou control pentru model  BFT STOPPY 115/500; 

  - înlocuire bolard BFT STOPPY 115/500; 

  - alte piese pe care ofertantul le consideră necesare pentru o funcționare 
optimă; 

Componentele utilizate pentru înlocuire trebuie să fie cel puțin de calitatea celor 
deteriorate/schimbate. 

 

Aspecte supuse consultării: 

    Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate. 

        Oferta financiară va fi prezentată pe preţuri unitare şi TVA, care va fi 
evidenţiată distinct. Preţurile unitare pentru fiecare operațiune/activitate vor include 

toate cheltuielile legate de manoperă/personal, materiale, utilaje, transport precum 
și alte costuri și taxe legale legate de activitățile prestate. 
      Oferta financiară va fi structurată astfel: 

 
A. Lucrări de întreținere și mentenanță: 

 

Nr. 

crt. 

Lucrări de întreținere și mentenanță 

lunară pe sistem de acces  

Buc. Preț fără T.V.A. Preț cu T.V.A. 

1 ❖ Periodice (1 pe lună): 

❖ În caz de incident sau defect 
(nelimitat) 

1   

B. Dispozitive, subansamble sau piese posibil a fi înlocuite: 

Nr. 
crt. 

Dispozitivele, subansamblele 
sau alte piese  

Buc. Preț fără 
T.V.A. 

Preț cu 
T.V.A. 

1 Înlocuire telecomandă; 1   

2 Înlocuire panou control 
pentru model  BFT STOPPY 
115/500 

1   

3 Înlocuire bolard BFT STOPPY 
115/500 

1   

4 Înlocuire alte piese pe care 
ofertantul le consideră 

necesare; 

1   

 

Data afișării anunțului: 09.08.2018 

Termen limită transmitere propuneri: 15.08.2018 

Termen limită consultare: 17.08.2018 

  

 Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 
transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea 

celor precizate în anunț. 

 Adresa de e-mail. sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din 
Constanța, str. Șt. Mihăileanu nr. 10 sau la telefon. 0241/488186. 

 


