
SPECIFICATII TEHNICE 

ELEVATOR PENTRU TRANSPORTUL PE SCARI DESTINAT PERSOANELOR 

CU DIZABILITATI 

 

OFERTA TEHNICA – produsele ofertate sa indeplineasca  urmatoarele 

specificatii minimale: 

(se vor prezenta denumirile complete ale produselor ofertate insotite de 

caracteristicile tehnice pentru fiecare cerinta in parte pentru a putea fi analizata 

oferta) 

Descriere: 

Echipament destinat persoanelor cu dizabilitati locomotorii sau cu probleme de 

mobilitate pentru a fi transportati pe scari in cladirile fara lift. Realizat cu tehnologii 

moderne pentru asigurarea unui grad ridicat de siguranta in transportul 

pasagerului, cu o autonomie excelenta. Elevatorul pentru scari se deplaseaza prin 

intermediul unui motor electric alimentat dintr-un acumulator intern, printr-un 

sistem combinat de deplasare liniara si un sistem pasitor, treapta cu treapta atat 

in urcare cat si la coborare. Elevatorul pentru scari se manipuleaza de catre un 

insotitor instruit pentru aceasta operatie. 

Specificatii tehnice minimale: 

- greutate totala a echipamentului – max. 80 kg; 

- greutate maxima (utilizator + scaun cu rotile) – min. 130 kg 

- inaltime maxima a treptei – min. 20 cm; 

- puterea motorului electric – min 300 W 

- autonomie dupa incarcarea motorului (cu o sarcina totala de 80 kg) – min 60 

etaje (30 in urcare, 30 in coborare); 

- viteza maxima – min 15 trepte/minut; 

- garantie tehnica produs – minim 24 luni. 

Oferta financiara se va prezenta astfel: 

Nr. 
crt 

Denumire produs UM Cantitate Pret 
unitar lei 
fara TVA 

Valoare 
lei fara 

TVA 

1. ...................... buc ... .... ... 

Valoare totala lei fara TVA ... 

TVA 19% ... 

Valoare totala lei cu TVA ... 

 

 



Alte conditii: 

• Cheltuielile cu transportul, livrarea si montajul produsului vor fi suportate 

de catre furnizor; 

• Furnizorul se obliga sa asigure livrarea si montajul produsului in cele mai 

bune conditii 

• Furnizorul va livra produsul la sediul Primariei municipiului Constanta, situat 

pe b-dul Tomis nr. 51. 

• Livrarea produsului se va face in termen de 14 zile lucratoare de la primirea 

comenzii ferme de catre furnizor, intre orele 08.00 – 16.00. 

• Receptia cantitativa si calitativa a produsului se va face la livrarea la 

destinatia finala indicata de achizitor, in prezenta reprezentantului 

furnizorului, prin incheierea unui proces – verbal de receptie semnat, fara 

obiectiuni, de catre ambele parti. 

• Beneficiarul prin reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a 

testa produsul pentru a verifica conformitatea u specificatiile. 

• Produsul livrat va fi insotit si predat cu urmatoarele documente: 

- Avizul de insotire a marfii 

- Factura fiscala 

- Proces verbal de receptie 

- Certificat de garantie 

- Declaratie de calitate si conformitate 

 


