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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 
 

Denumire oficiala: Primaria Orasului ghimbav   CIF: 4801362   

Adresa: Strada Lunga, Nr. 2   Tara: Romania 

Tel: +40 268258006/ +40 268506604   Fax: +40 268258355   E-mail: achizitii@primaria-

ghimbav.ro   Punct(e) de contact: Iulia Cristina Racovita   In atentia: : Iulia Cristina Racovita   

 

ANUNT 
 

Denumire contract: 

Dezafectare si reparare de echipamente a locurilor de joacă şi de agrement din Orasul Ghimbav 

Data limita depunere oferta: 

26.05.2021 13:00 

Tip 

anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 

contract: 

Servicii 

Cod si 

denumire 

CPV: 

45111000-8 - 

Lucrari de 

demolare, de 

pregatire si de 

degajare a 

santierului 

(Rev.2) 

Valoare 

estimata: 

135.000,00  RON  

Caiet de 

sarcini: 

CS CU 

DECLARATII.doc 

Descriere contract: 

Obiectul achizitiei este prestarea serviciilor de dezafectare si reparaţii a elementelor constitutive ale loc

urilor de joacă şi de agrement situate pe raza Orasului Ghimbav in conformitate cu cerintele din Caietu

l de Sarcini atasat la prezentul anunt si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, referitoare la a

ceasta activitate. A. Demontare module / capabilitaţi nereparabile periculoase in exploatare. B. Demon

tare module/capabilităţi/ elemente reparabile. C. Efectuare lucrări de reparaţii la punctul de lucru al pr

estatorului. Aceste activităţi presupun respectarea următoarelor etape de lucru : - deplasarea echipajul

ui de la punctul de lucru al prestatorului la locaţia indicată de beneficiar, - împrejmuirea locaţiei supus

ă acţiunii şi avertizarea prin mijloace specifice, - folosirea utilajelor specifice necesare efecturării lucrări
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lor (generator curent, compresor, utilaj sudură, ciocan pneumatic, aflate în dotarea prestatorului, autoc

amion dotat cu sistem de ridicare tip graifer, ). - identificarea şi demontarea elementelor stabilite, - de

gajarea terenului de materiale demontate (fundaţii din beton, armături metalice, elemente din lemn/fi

bră de sticlă sau plastic, resturi de moloz, etc.) - transportul elementelor reparabile/recupreabile la pun

ctul de lucru al prestatorului ( atelier) în vederea reparării, recondiţionării, - transportul elementelor rec

iclabile la un operator autorizat în vederea reciclării. - transportul elementelor nereparabile/nerecuper

abile la rampa de deşeuri autorizată a municipiului Braşov, - nivelarea terenului, sau pregătirea suprafe

ţei în vederea înlocuirii materialului demontat. Operaţiunile 1 şi 2 se aplică atât elementelor reparabile 

(transportate la atelierul prestatorului în vederea recondiţionării) cât şi elementelor sau subansamblelo

r care nu se mai pot recupera (ex. metal corodat, lemn putrezit, fundaţii din beton dislocate, etc) . B. Ef

ectuare lucrări de reparaţii la punctul de lucru al prestatorului B.1.– Reparaţii elemente metal – lăcătuş

erie B.2.– Reparaţii elemente metal – prelucrări metalice prin aşchiere B.3 – Reparaţii elemente lemn Ac

este activităţi se vor executa numai la punctul de lucru - atelierul prestatorului, iar în efectuarea operaţ

iunilor de reparaţii, prestatorul va utiliza uneltele şi echipamentele specifice necesare realizării reparaţii

lor susmenţionate, cum ar fi :- utilizarea sculelor, utilajelor şi dispozitivelor, prese de extragere a rulme

nţilor sau bucşilor, utilaje de debitat metal, utilaje pentru prelucrări metalice prin aşchiere, utilaje de re

ctificat, strung ş.a, utilaje de debitat şi prelucrat lemn, etc. C - Remontare / reasamblare a elementelor 

reparate la punctul de lucru al prestatorului D - Revopsire E– Înlocuire rulmenţi Înlocuire materiale pen

tru vopsire 

Conditii referitoare la contract: 

Durata de derulare a contractului, 90 de zile de la data intrării în vigoare a contractului. Prestatorul va f

i răspunzător atât de siguranţa operaţiunilor şi metodelor de lucru utilizate cât şi de calificarea person

alului folosit pe toată durata contractului. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a asista la orice fază a ope

raţiunilor enumerate în Cap. III, atunci când situaţia tehnică o impune, se vor efectua asamblări şi mont

ări (demontabile – nedemontabile) între materiale diferite; în acest caz operaţiunile tehnice efectuate v

or fi preluate din cap. III şi vor fi avizate de beneficiar. - Prestatorul este obligat ca la efectuarea lucrăril

or de dezafectare să semnalizeze şi protejeze zona prin împrejmuire conform normelor privind protecţ

ia muncii în vederea atenţionării pietonilor, pentru evitarea producerii de accidente, precum şi a norm

elor specifice privind executarea lucrărilor. Semnalizarea va fi mentinută până la finalizarea lucrărilor. A

chizitorul va transmite prestatorului graficele de prestare a serviciilor prevăzute în contract. Graficele v

or fi întocmite individualizat pe fiecare loc de joacă sau pe loturi locuri joacă şi vor cuprinde următoare

le date : - adresa amplasament, categoriile de servicii solicitate, verificarea stării tehnice, a echipament

elor reparabile soluţii tehnice de reparaţii (cu consultarea prestatorului), dezafectat elemente degradat

e din locatiile care fac obiectul contractului 

Conditii de participare: 

Pentru serviciile prevazute in contract, care se efectuează direct în teren, sunt obligatorii deţinerea şi u

tilizarea uneltelor, echipamentelor şi a personalului adecvat. Pentru realizarea serviciilor la punctul de l

ucru în atelier, prestatorul va dispune de personalul minim necesar executării serviciilor specificate ant

erior şi care nu se pot realiza pe teren. Pentru dezafectarea echipamentelor pentru parcuri, spatii de ag

rement si terenuride joaca, ofertantii vor face dovada autorizarii societatii pentru demontarea, echipa

mentelor utilizate in domeniul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca, eliberate de autoritatile com

petente in domeniul -I.S.C.I.R. sau echivalent conform prevederilor Ordinului Ministrului Economiei 21

45/2009 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 4-2009 privind autorizarea persoanelor juridice 

pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamentele destinate activitatilor deagrement. De asemene

a ofertanții vor prezenta certificarile persoanei tehnice de specialitate, responsabila cu lucrarile de dem

ontare a echipamentelor, persoana angajata a persoanei juridice si desemnata prin decizie interna, ate

stata de catre ISCIR si nominalizata in autorizatia eligerata de catre ISCIR, conform prevederilor mentio

nate in cuprinsul PT CR 4-2009 si in anexa nr.1 la acesta. Pentru buna derulare a contractului, prestator

ul va asigura un spatiu, pe cheltuiala proprie, de care va dispune pentru depozitarea elementelor ce ur

meaza sa fie reparate. Prestatorul va asigura pe cheltuiala proprie, securitatea si paza elementelor pe p

erioada derularii contractului pana la amplasare, predare si receptie, dupa caz. Pentru elaborarea unei 

oferte reale recomandam vizitarea locatiilor enumerate in Caietul de Sarcini. 



Criterii de atribuire: 

Pretul cel mai scazut. Se va oferta pretul pentru fiecare locatie in parte, conform formularului de oferta 

atasat la anunt. Oferta tehnică trebuie prezentată în următoarea strucură • Descrierea metodologiei de 

lucru. • Descriere procedurii privind -transportul elementelor reciclabile la un operator autorizat în ved

erea reciclării • Planul de lucru, programarea esalonată în timp pentru locurile de joacă si agrement aș

a cum sunt prezentate la cap V • Resursele umane • dovada autorizarii societatii pentru demontarea, e

chipamentelor utilizate in domeniul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca • dovada existentei unui 

spatiu pentru depozitarea elementelor ce urmeaza sa fie reparate. • Dovada asigurării securitatii si paz

ei elementelor pe perioada derularii contractului pana la amplasare, predare si receptie, dupa caz. • Gr

aficul de prestare a serviciilor Oferta financiara va contine - Pretul total pentru realizarea serviciilor/ loc 

de joacă sau de agrement 

Informatii suplimentare: 

Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrați in Sistemul Electronic de Achiziții Pub

lice SEAP, care au capacitatea de prestare a serviciilor menționate. Documentatia aferentă necesară ela

borării ofertei se poate descărca din prezentul anunț dar și de pe site-ul Primăriei Ghimbav, www.prim

aria-ghimbav.ro. Oferta prestatorului va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitii@primaria-ghimbav.ro, s

au la sediul Primariei Orasului Ghimbav pana la data si ora stabilte in prezentul anunt. Informații supli

mentare pot fi obținute la telefon 0268-258006 sau la e-mail achizitii@primaria-ghimbav.ro, sau la sed

iul Primariei Orasului Ghimbav. Oferta va trebui să contină toate datele de contact ale ofertantului: nu

me ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabilă de contract. Ofertantul castigăt

or iși va depune oferta in SEAP, sub denumirea și codul CPV din prezentul anunț. . Operatorii economi

ci vor prezenta declaratii pe proprie raspundere ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 51, 59, 60, 16

4, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functii de de

cizie din cadrul Primariei Orasului Ghimbav sunt: 1.Fliundra Ionel (primar), 2.Neagoe Mihai (viceprimar)

, 3.Szinatovici Dan (secretar general), 4.Cîrstolovean Nădălin Zefir (contabil șef), 5.Cautiș Adina Mihaela 

(CFP), 6.Leah Teona Cosmina (CFP), 7.Bîzna Liliana (consilier juridic), 8.Cristea Adrian (inspector investiți

i), 9.Danciu Dorin (referent de specialitate investiții), 10.Nicușan Viorica (inspector investiții), 11.Carstol

oveanu Mihaela (inspector), 12. Beshara Andreea (referent), 13. Vornicu Sorin (inspector). 14. Racoviță I

ulia-Cristina(Sef Serviciu Achizitii, Investitii, Fonduri Europene, Autorizari) 

 


