
”Lucrări de reparare și întreținere a cabinelor de pază destinate agenților de 
securitatate„ 
 

- Cod CPV: 50800000 – Diverse servicii de întreținere și reparare 
 

Obiectul consultării îl constituie lucrările de reparare și întreținere a cabinelor 
de pază destinate agenților de securitatate . 
  

 Aspectele supuse consultării: 
 nu vor fi înlocuite decât piesele (componentele) defecte care nu mai pot fi 

reparate; 
 înlocuirea nu va fi realizată decât cu piese, care să corespundă din punct de 

vedere calitativ cu piesele înlocuite; 
 materialul lemnos utilizat pentru înlocuirea duşumelei să aibă grosimea de 

cel puţin 40 mm.; 
 corpurile de iluminat tub neon nu vor depăşi puterea de 20w; 
 butucul de yală va fi de aceeaşi calitate cu cele înlocuite; 
 învelitoarea din tablă zincată nu va depăşi grosimea de 0,4-0,5 mm şi 

dimensiunea de 2x1,6m; 
 prizele vor fi duble de 25A; 
 întrerupătorul va fi simplu; 
 tabloul electric prins în placă de marmură de maxim 0,15mp;  
 tabloul capsulat să fie monofazic de 25 A şi prins în stelaj metalic; 
 gresarea cu vaselină a tuturor balamalelor; 

 

Urmărirea execuţiei lucrărilor din partea beneficiarului se va realiza, astfel: 
          * urmărirea prin inspectorul care este numit în acest sens; 
          * urmărirea interfazică, realizată prin: 

  ● controlul planificat, situaţie în care executantul este obligat să solicite 
prezenţa reprezentantului beneficiarului pentru verificarea modului de executare a 
lucrărilor pe etape, în conformitate cu graficul de execuţie al lucrărilor; 

● controlul inopinat, ori de câte ori beneficiarul, prin reprezentantul său, 
consideră că este necesar. 

●  la controlul interfazic şi în faza de finalizare a lucrărilor se vor executa 
verificări cantitative şi calitative conform normelor de deviz şi al clauzelor 
prevăzute. 

● beneficiarul are dreptul să supravegheze modul de organizare şi desfăşurare 
a lucrărilor asigurându-i-se acestuia accesul la locul de muncă, în ateliere şi oriunde 

se desfăşoară activităţi în domeniu. 

  

 Se solicită executanților prețul componentelor cabinei conform listei anexată 
prezentei, cât și prețul manoperei.  
 

 

 Data afișări anunțului: 15.02.2017; 
 Termen limita primire oferte: 28.02.2017; 

 Termen limita consultare: 03.03.2017. 
 Conditii participare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 
transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea 

celor precizate în anunț. 
  Informatii suplimentare: Adresa de e-mail. cornel.nedelcu@primăria-

constanța.ro la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu, sau la fax. 
0241/488176. 
 


