
 

 

 

          
    Data.08.03.2012 

 
 

Anunt 
pentru atribuirea contractului de achiziţii Echipamente. Material didactic – piese sectionate 

pentru instruire practica”, CPV 80520000-5 – Echipamente de pregatire 
 
 

In atentia operatorilor economici interesati: 
 
 

Asociatia Profesionala de Hidraulica si Pneumaticadin Romania FLUIDAS deruleaza proiectul: 
“Pregatirea specialistilor in domeniile mecanicii, hidraulicii si pneumaticii in scopul promovarii 
adaptabilitatii si cresterii competitivitatii”, in cadrul ctr POSDRU/81/3.2/S/47649. 
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor in cadrul proiectului este necesara achizitia  de 
Echipamente. Material didactic – piese sectionate pentru instruire practica.  

Daca sunteti interesati, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra pentru produsele de tipul 
celor solicitate, avand in vedere specificatiile tehnice de mai jos .  

Scurta descriere a obiectului de achizitie(Specificatii/Cerinte tehnice) 

Specificatii/Cerinte tehnice 
Nr.crt Descrierea produsului Necesar UM 

I Echipamente sectionate:   
1. Cilindru hidraulic dubla actiune 4 Buc 
2. Cilindru pneumatic dubla actiune 4 Buc 
3. Acumulator pneumo-hidraulic 4 Buc 
4. Supapa deblocabila 4 Buc 
5. Supapa de presiune pilotata 4 Buc 
6. Supapa de presiune comanda directa 4 Buc 
7. Distribuitor comanda electrica 4 Buc 
8. Distribuitor proportional 4 Buc 
9. Supapa de presiune servodirectie 4 Buc 
10. Distribuitor baterie 4 Buc 
11. Regulator presiune pneumatic 4 Buc 
12. Distribuitor pneumatic 4 Buc 
13. Servodirectie hidraulica 4 Buc 

14. Distribuitor hidraulic pentru telecomanda 4 Buc 
15. Drosel 4 Buc 
16. Pompa cu roti dintate cu angrenare exterioara 4 Buc 
17. Pompa cu pistoane axiale disc inclinat 4 Buc 
18. Supapa de siguranta  4 Buc 



 

 

 

19. Pompa pistoane axiale bloc inclinat marime mica 4 Buc 
20. Pompa pistoane axiale bloc inclinat cilindree reglabila 4 Buc 
21. Pompa cu palete 4 Buc 
22. Pompa manuala 4 Buc 
23. Pompa cu roti dintate angrenare interioara 4 Buc 
24. Pompa cu pistoane radiale (fixa sau reglabila) 4 Buc 
25. Motor orbital lent 4 Buc 
26. Distribuitor inchidere etansa 4 Buc 
27. Cilindru cu franare la capete de cursa 4 Buc 
28. Drosel de cale 4 Buc 
29. Regulator de debit 4 Buc 
30. Dozatoare de ungere 4 Buc 
31. Pompa de ungere 4 Buc 
32. Electromagnet proportional 4 Buc 

II Termen de livrare   

 

Ele vor fi livrate astfel: 

a. Lotul 1 va contine jumatate din fiecare din 
echipamentele listate anterior, cu termen de livrare 30 
aprilie 2012 

b. Lotul 2 va contine cealalta jumatate din echipamentele  
listate anterior, cu termen de livrare,  30 iunie 2012. 

 

 

III Cerinte generale   

 

Fiecare tip de echipament sectionat sa fie insotit de un 
desen de ansamblu sau fotografie tip A4 

 - Fiecare echipament trebuie sa fie insotit de o fisa cu 
componenta si functionarea sa. 

 

 

III Transportul   
 Transportul inclus   

  

Tipul procedurii: PROCEDURA COMPETITIVA  
 
Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului şi stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai 
scăzut în condiţiile respectării cerinţelor tehnice.  
 
Adresa achizitorului: Asociatia Profesionala de Hidraulica si Pneumatica din Romania FLUIDAS, 
CIF 18005850, strada  Cutitul de Argint, nr. 14, sector 4, localitate Bucureşti ,cod postal: 040558, 
telefon – 0213363991, fax – 0213373040, e-mail: fluidas@fluidas.ro. 
 adresa internet: www.fluidas.ro. 

mailto:fluidas@fluidas.ro
http://www.fluidas.ro/


 

 

 

Pentru informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie vă invităm să ne contactaţi la adresa 
achizitorului, persoana de contact Neacsu Magdalena sau prin e-mail la adresa: 
neacsu.ihp@fluidas.ro. 

 
Documentaţia pentru ofertanţi: se poate ridica gratuit de luni pana joi, intre orele 10:00 – 16:00, 
iar vinerea intre orele 10:00 – 13:00 de la sediul achizitorului, în baza unui formular de 
Solicitare documentatie , disponibil la sediul achizitorului sau pe site-ul www.fluidas.ro 

Termen limita pentru primirea ofertelor: 23.03.2012 ora limita 11:00. 
 

http://www.fluidas.ro/

