
 

Modificările operate în Planul de achiziții al Secretariatului Parlamentului  

pentru anul 2017 

 

1. De exclus din Planul de achiziție următoarele puncte, după cum urmează. 

 

Nr. 

d/o 

Obiectul achiziției 

 

Procedura de achiziții 

aplicabilă 

Perioada 

desfășurării 

procedurii 

de 

achiziție 

  64. Deservirea climatizoarelor  Contract de valoare mică Aprilie-mai 

65. Deservirea sistemului de condiționare VRV Contract de valoare mică Aprilie-mai 

66. Deservirea sistemelor de ventilare Contract de valoare mică Aprilie-mai 

67. Deservirea sistemelor de încălzire  (fancoil) Contract de valoare mică Aprilie-mai 

69. Deservirea sistemelor evacuare, detecție fum Contract de valoare mică Aprilie-mai 

70. Deservirea sistemului condiționare centrală  Contract de valoare mică Aprilie-mai 

71. Deservirea punctelor termice autonome  Contract de valoare mică Aprilie-mai 

 

2. De inclus în Planul de achiziție următoarele puncte, după cum urmează. 
 

64. Deservirea tehnică a cazanului Viessmann  Contract de valoare mică Aprilie-mai 

65. Deservirea mașinii frigorifice Daikin Contract de valoare mică Aprilie-mai 

66. Servicii de verificare metrologică a contoarelor electrice Contract de valoare mică Aprilie-mai 

67. Panouri informaționale pe birourile funcționarilor și deputaților Contract de valoare mică Aprilie-mai 

69. Piese de schimb pentru reparaía pompelor Wilo helix 

VE16031/16/E/S 

Contract de valoare mică Aprilie-mai 

70. Teradek Vidiu Pro Live Streaming Encoder . Instalarea 

echipamentului. 

Contract de valoare mică Aprilie 

71. Lucrări de montare, sudare, izolare a nodurilor pentru curățarea 

apei 

Contract de valoare mică Aprilie-mai 

79. Lucrări electrotehnice  Contract de valoare mică  

80. Sistem antifracție Contract de valoare mică Mai 

81. Sistem de supraveghere video Contract de valoare mică Mai 

82. Ambalaj din folie polifan  Contract de valoare mică Mai 

83. Insigne Contract de valoare mică Mai 

84. Servicii de traducere sincronă din limba turcă/rusă/pe parcursul 

desfășurării a celei de-a Reuniune a APCE la Marea Neagră 

Contract de valoare mică Mai 

85. Sistemul informațional Automatizat ,,Evidența gestionarea 

mijloacelor fixe și a obiectelor de inventariere” 

Contract de valoare mică Mai 

86. Servicii de configurare a echipamentului de rețea. Echipament 

pasiv de rețea 

Concurs prin Cererea de 

Preț 

Mai 

87.  Jaluzele Concurs prin cererea 

ofertelor de preț 

Mai-iunie 

 

 

 

 

 

 

 

 


