
 

 

 
 Anunț consultare achiziție  mentenanță și reparare cu schimbare de piese pentru 

bolarzii retractabili din Stațiunea Mamaia  
 

  Prin prezenta va rugăm să postaţi, pe siteul Primăriei Municipiului Constanța / 
de interes public / achiziții publice / consultare piață , următorul anunţ 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 
  Tip anunț: consultare piață. 

  Tip contract: achiziție directă.   
       Denumirea achiziție: Mentenanță și reparare cu schimbare de piese 

pentru bolarzii retractabili din Stațiunea Mamaia  
  
     CPV: 50711000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor 

electrice de construcţii 
    45315100-9  Instalații electrotehnice 
      

     Descriere:  
 
Nr.Crt. Model bolard / Locație U.M. Buc. 

1 BFT STOPPY 115/700 – 

Piațeta Perla  

Buc. 2 bolarzi + 1 panou control 

2 BFT STOPPY 115/700 – 

Zona Katex-Cleopatra 

Buc. 3 bolarzi + 1 panou control 

3 BFT STOPPY 115/700 – 

Zona Hotel Victoria 

Buc. 2 bolarzi + 1 panou control 

4 BFT STOPPY 115/700 – 

Piațeta Cazino 

Buc. 2 bolarzi + 1 panou control 

5 BFT STOPPY 115/700 – 

Zona Cosena Telegondolă  

Buc. 3 bolarzi + 1 panou control 

6 BFT STOPPY 115/700 – 

Zona Trattoria 

Buc. 2 bolarzi + 1 panou control 

Total  14 bolarzi + 6 panou control 

  
 Aspecte supuse consultării: 

 Se solicită opinia prestatorilor cu privire la  valoarea operațiunilor, astfel:  
  

  I. Lucrări de mentenanță lunare   
Efectuarea mentenanței lunare se va realiza după următoarea procedură : 

• 1 intervenție de mentenanta  obligatorie (în baza unui ordin de lucru 

emis de beneficiar  în care se vor stabilii cantitățile si termenele de 
execuție);  

• intervenții nelimitate de mentenanță la cererea beneficiarului 
(email,telefon, sms etc);    

 

 La prima intervenție de mentenanță se va efectua o verificare tehnică a 
sistemelor (bolarzi / panou control) în urma căreia  va întocmi un raport al stării 

tehnice, după aprobarea acestuia de catre beneficiar acesta va emite un ordin de 
lucru în care va preciza cantitățile și termenele de execuție. 
 În cadrul acestei intervenții se vor efectua toate operațiunile necesare aducerii 

sistemului la parametri normali de funcționare, fără schimbare de piese. 
 Operațiuni de mentenanță cu eliminarea disfuncționalităților fără schimbare de 

piese,  lunară,  presupun următoarele operațiuni minimale: 



 

 

  - inspecția și constatarea stării tehnice; 
  - verificarea tensiunii de alimentare; 

  - verificare conexiuni circuite; 
  - verificarea cuplului de strângere; 

   - curățarea de praf și impurități; 
  - spălarea și curățarea fundațiilor; 
  - repararea dispozitivelor, subansamblelor sau a pieselor defecte ce 

permit acest lucru (fără schimbare de piese); 
  - alte operațiuni pentru readucerea sistemului  la parametrilor tehnici 

normali de funcționare.   
 În situația în care unele  dispozitive, subansamble sau  piese nu pot fi reparate 
acestea vor fi înlocuite in baza raportului și a ordinului de lucru. 

   
  II. Înlocuire piese de schimb 

    -  Înlocuire telecomandă bft; 
   -  Înlocuire baterie compatibilă; 
  - Înlocuire panou de control compatil pentru bolard BFT STOPPY 

115/700; 
   -   Înlocuire bolard BFT STOPPY 115/700; 

   -   Înlocuire alte piese din componența bolardului pe care ofertantul le                  
     consideră necesare; 

 
 

Prezentarea ofertelor se va face astfel: 

 
I. Lucrări de mentenanță 

Nr. 

Crt. 

Lucrări de 

mentenanță 

bolard / panou 

 

Cantitate 

Prteț unitar 
fără TVA 

Operațiune de 
mentenanță 
sistem/lună 

Nr. 

luni 

Preț / 

an fără 

TVA 

1 BFT STOPPY 115/700 

– Piațeta Perla  

2 bolarzi + 1 

panou control 

 12  

2 BFT STOPPY 115/700 

– Zona Katex-

Cleopatra 

3 bolarzi + 1 

panou control 

 12  

3 BFT STOPPY 115/700 

– Zona Hotel Victoria 

2 bolarzi + 1 

panou control 

 12  

4 BFT STOPPY 115/700 

– Piațeta Cazino 

2 bolarzi + 1 

panou control 

 12  

5 BFT STOPPY 115/700 

– Zona Cosena 

Telegondolă  

3 bolarzi + 1 

panou control 

 12  

6 BFT STOPPY 115/700 

– Zona Trattoria 

2 bolarzi + 1 

panou control 

 12  

Total fără TVA  

TVA  

Total cu TVA  

 

 II. ÎNLOCUIRE PIESE DE SCHIMB ( se va prezenta în ofertă lista cu prețurile 
unitare ale pieselor de schimb, ce vor include toate cheltuielile legate de manoperă, 
materiale, piese de schimb, transport precum și alte cheltuieli legale acestea 

rămânând ferme pe toată durata contractului).    
 NOTĂ: Pentru sistemele aflate în garanție în cazul aparției unor defecțiuni cu 

excepția celor care provin din cauze externe (accidente, șocuri de tensiune sau 
vandalizări) responsabilitatea revine societății care deține garanția. 
 



 

 

ÎNLOCUIRE (PIESĂ + MANOPERĂ) pentru 

model STOPPY 115/700 

PRET UNITAR fără 

TVA 
Înlocuire telecomandă bft  
Înlocuire baterie compatibilă  

Înlocuire panou de control compatil pentru bolard 

BFT STOPPY 115/700 
 

Înlocuire bolard BFT STOPPY 115/700  
Înlocuire alte piese din componența bolardului pe 

care ofertantul le consideră                necesare 
 

 
 Se solicită furnizorilor oferte tehnice și oferte de preț detaliate care să cuprindă 

toate elementele de cost pentru achiziția  mentenanță și reparare cu schimbare de 
piese pentru bolarzii și panourile de control. 

Data afișării anunțului: 08.04.2019 

Termen limită transmitere propuneri: 12.04.2019                     
Termen limită consultare: 15.04.2019                     

 Condiții participare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite 
oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor 
precizate în anunț. 

  Informații suplimentare: Adresa de e-mail siguranțabunuripublice@primăria-
constanța.ro la sediul din Constanța, str. Ș. Mihăileanu, nr.10 sau la fax. 

0241/488186. 
 
        

 


