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CERC2023 - 356/13.03.2023 

 

Servicii de întreținere și reparare a echipamentelor de stingere a incendiilor   

 

ADV1350193/13.03.2023 

Cod CPV: 50413200-5 

Valoarea estimată:  2700 lei fără TVA 

Descriere contract: 

 

Serviciile de intretinere si reparare a echipamentelor de stingere a incendiilor  se vor realiza, 

conform specificatiilor precizate in caietul de sarcini nr. CERC2023 -170 /22.02.2023, atasat 

prezentului anunt. 

Acestea vor cuprinde, dupa cum urmeaza: 

 verificare autorizata la instalatia de detectare si alarmare de incendiu; 

 verificare autorizata la usa cu protectie la foc; 

 verificare anuala la trapa de evacuare gaze fierbinti si fum; 

 verificare anuala si incarcare extinctoare, conform reglementarilor in vigoare; 

 

Conditii referitoare la contract: 

Serviciile de intretinere si reparare a echipamentelor de stingere a incendiilor  vor fi prestate , 

conform documentatiei de atribuire (caiet de sarcini nr. 170 /22.02.2023), atasat prezentului 

anunt si postat pe pagina de internet a autoritatii contractante www.cerctm.ro , categoria 

Anunturi/Achizitii. 

Pretul estimat pentru achizitionarea serviciilor de 2700 lei fără TVA. 

Conditii de participare: 

Operatorii economici interesati vor transmite oferta la adresa de e-mail: office@cerctm.ro  sau 

depusa pe suport de hartie la sediul autoritatii contractante - Serviciul Public de Administrare 

CERC, Timisoara, str. Paul Morand, nr. 15, pana cel tarziu la data de 15.03.2023, ora 14:00. 

Orice propuneri/amendamente cu privire la clauzele stipulate in acesta, se vor face doar 

inainte de data limita de depunere a ofertelor, prin solicitare de clarificari. Amendamentele 

depuse odata cu oferta sau ulterior, nu vor fi luate in considerare. Pretul ofertat este ferm si nu 
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poate fi modificat pe intreaga perioada de derulare a contractului.  Vaoarea totală a 

contractului ofertata trebuie sa se incadreze in valoarea estimata de 2700 lei fara TVA.  

 Oferta va cuprinde: 

 Adresa de inaintare; 

 Propunerea tehnica, care va fi elaborata astfel încat sa rezulte ca sunt îndeplinite si 

asumate in totalitate cerintele impuse in Caietul de sarcini; 

 Propunere financiara ( Formularul de oferta)  

 Formularele anexate prezentului anunț semnate și ștampilate; 

 Copie după autorizatia pentru efectuarea lucrarilor de instalare si întretinere a 

sistemelor și instalatiilor de semnalizare, alarmare și alertare in caz de incendiu, 

eliberata de Inspectoratul General pentru situatii de urgenta; 

 Copie CUI ( conform cu originalul). 

 Contract semnat și stampilat; 

Criterii de atribuire: 

Oferta declarata castigatoare, va fi oferta corespunzatoare din punct de vedere tehnic al 

cerintelor minime impuse in caietul de sarcini si care va prezenta pretul cel mai scazut. 

 

Informatii suplimentare:  

Contractul se va derula de la data semnarii lui de catre ambele parti si pana la 31.12.2 2023, 

conform documentatiei atasate, iar plata se va realiza in termen de 30 de zile de la semnarea 

procesului verbal de recepție, respectiv emiterea facturi. 


