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Obiectul contractului de achiziţie publică 
 

Obiectul contractului constă în serviciu de Verificare, autorizare automacara tip 
AMT 125 (verificări, reglaje, reparaţii şi punerea în funcţiune a automacaralei) din dotarea 
Unităţii Militare 01838 Boboc, după cum urmează: 

– reparare reductor rotire (ansamblu); 
– reparare limitator moment, traductoare şi instalaţia electrică LM; 
– reparare hidromotor frână troliu şi cuplaj invers; 
– reparare cilindi extindere calare şi verificare instalaţie hidraulică; 
– înlocuire supape de decuplare; 
– verificare / înlocuire (dacă este cazul) cablului de ridicare sarcină, cablul de 

telescopare, cablul de retragere; 
– verificare / înlocuire (dacă este cazul) a elementelor componente suprastructurii-

cârlig de sarcină; 
– verificare / înlocuire (dacă este cazul) a elementelor componente suprastructurii-

braţul telescopic; 
– verificare / înlocuire (dacă este cazul) a elementelor componente suprastructurii-

dispozitivul de control şi securitate; 
– efectuarea de probe şi reglaje; 
– autorizare ISCIR.  

 
 
I. Cerinţe minime obligatorii ale prestatorului de servicii 

 
1. Prestatorul de servicii va presta serviciu de Verificare, autorizare automacara tip 

AMT 125 (verificări, reglaje, reparaţii şi punerea în funcţiune a automacaralei); 
2. Prestatorul de servicii va folosi (dacă va fi cazul) numai consumabile şi piese de 

schimb originale, (în lipsa acestora, datorată nefabricării se vor folosi piese 
compatibile cu aceleaşi caracteristici şi întrebuinţări), pentru care se va prezenta copie 
după factura fiscală şi certificat de calitate şi garanţie;  

3. Prestatorul va face, obligatoriu, dovada faptului că piesele de schimb şi consumabilele 
oferite provin de la producători al căror sistem de asigurare a calităţii este certificat 
conform standardelor; 

4. Prestatorul va răspunde reclamaţiilor telefonice ale beneficiarului în maxim 24 
(douăzecişipatru) ore de la momentul primirii reclamaţiei; 

5. După efectuarea tuturor verificărilor, probelor, încercărilor, se va întocmi raportul 
tehnic, precum şi procesul verbal de probe de casă, pentru a completa documentaţia 
tehnică necesară autorizării ISCIR a automacaralei AMT 125; 

6. Recepţia serviciului se va executa la sediul achizitorului prin punerea în funcţiune a 
automacaralei tip AMT 125 şi consemnarea constatărilor într-un act de recepţie, ce se 
va întocmi în maxim 2 de ore de la recepţia serviciilor, de către comisia tehnică a 
achizitorului în prezenţa a cel puţin 1 delegat al prestatorului; 
 

II. Definiţii 
 

1. Operaţii ce se vor executa pentru verificare, autorizare automacara tip AMT 125: 
 
– verificarea, reparare (dacă este cazul) reductor rotire (ansamblu); 
– verificarea, reparare (dacă este cazul) limitator moment, traductoare şi instalaţia electrică 
LM; 
– verificarea, reparare (dacă este cazul) hidromotor frână troliu şi cuplaj invers; 
– verificarea, reparare (dacă este cazul) cilindi extindere calare şi verificare instalaţie 
hidraulică; 



– verificarea, înlocuire (dacă este cazul) supape de decuplare; 
– verificare, înlocuire (dacă este cazul) cablului de ridicare sarcină, cablul de 

telescopare, cablul de retragere; 
– verificare, înlocuire (dacă este cazul) a elementelor componente suprastructurii - 

cârlig de sarcină; 
– verificare, înlocuire (dacă este cazul) a elementelor componente suprastructurii - braţ 

telescopic; 
– verificare, înlocuire (dacă este cazul) a elementelor componente suprastructurii - 

dispozitiv de control şi securitate; 
 –  efectuarea de probe şi reglaje. 

 
2. Reparaţii 
 

            Reparaţiile cuprind operaţii de verificare, reparaţii mecanice şi de înlocuire a 
consumabilelor, cu repunerea în funcţiune a echipamentului în parametrii normali (cu sau fără 
înlocuirea de piese, subansamble sau componente) acolo unde e cazul. 

În baza verificărilor făcute de specialiştii prestatorului, acesta va întocmi Fişa de 
constatare a defecţiunilor în vederea efectuării reparaţiilor pe care o va prezenta spre avizare 
achizitorului. Piesele de schimb necesare a fi înlocuite vor fi asigurate  de către prestator. 
Prestatorul îşi va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte înlocuirea/repararea 
subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al 
achizitorului. 

În baza Procesului-verbal de punere în funcţiune, achizitorul va confirma efectuarea 
lucrărilor de reparaţii de către prestator. 

 
III. Responsabilităţile prestatorului 
 

Prestatorul se obligă să execute şi să garanteze activităţile de: 
a. menţinere în parametrii normali de funcţionare a echipamentelor ce aparţin achizitorului; 
b. eliminarea defectelor accidentale ale echipamentelor. Garanţia manoperei oferite după 
reparaţia echipamentului este de 360 (treisuteşişasezeci) zile de la semnarea Procesului verbal 
de punere în funcţiune, în condiţiile exploatării corecte a echipamentului, în concordanţă cu 
prescripţiile manualului de exploatare elaborat de fabricantul acestuia; valoarea manoperei 
pentru intervenţiile accidentale (reparaţii) va fi inclusă în preţul contractului. 
c. mutarea  echipamentelor transportabile la solicitarea achizitorului; 
d. instruirea personalului de exploatare al achizitorului în scopul utilizării corecte a 
echipamentelor din dotare, conform prescripţiilor producătorului. 

Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile de întreţinere şi reparaţii cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.  

Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor şi de a asigura resursele 
umane, materiale şi echipamentele necesare. 

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 
perioada de revizii de întreţinere preventivă stabilită. 

Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

Prestatorul va interveni şi remedia defecţiunea în termen de maxim 2 (doua) zile de la 
sesizarea de către beneficiar a unei defecţiuni. 

 
IV. Condiţii economico – organizatorice 

 
Achizitorul va sesiza defecţiunile înregistrate la dispeceratul prestatorului de servicii, 

acesta fiind obligat a avea un program de lucru în zilele din intervalul luni-vineri, între orele: 
900 - 1600. 



Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi 
regulamentele interioare ale achizitorului pe toată durata prezenţei lui la sediile acestuia. 

Achizitorul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de prestatorul de servicii, 
la locurile şi în încăperile unde sunt stabilite echipamentele. 

Personalul prestatorului de servicii este supus jurisdicţiei de securitate şi sănătate în muncă a 
achizitorului, atâta timp cât se află la sediul acestuia. 

 
V. Recepţie şi verificări 

Recepţia se va executa de către comisia tehnică de recepţie a achizitorului în prezenţa 
prestatorului după efectuarea probelor de punere în funcţiune, în urma prezentării de către prestatorul 
serviciului a următoarelor : 

- certificat de conformitate de calitate şi garanţie pentru serviciile prestate şi 
materialele înlocuite; 

- buletinele pentru probele şi verificările executate. 
- raportul tehnic, precum şi procesul verbal de probe 

 
Preţurile (tarifele) nu vor putea fi modificate pe parcursul derulării  contractului 

de prestări servicii. 
 

 
 
 
 
 
                                                                               

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


