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Nr. 16/321/2020/18.08.2020 

 

 

ANUNȚ 

 

Obiect consultare: valoare estimativă achiziție servicii de verificare 

tehnică/revizie tehnică pentru autovehiculul marca Lamborghini 834 R Aventador, an de 

fabricaţie 2014, serie şasiu: ZHWER1ZDXELA02099. 

Denumire autoritate contractantă: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate (ANABI). 

Date contact: Bd. Regina Elisabeta nr. 3, Sector 3, București. 

Adrese de internet unde sunt publicate anunțurile: www.just.ro; 

https://anabi.just.ro, www.e-licitatii.ro. 

Descriere consultare:  

1. Efectuarea unei verificări din care să rezulte dacă autoturismul având seria de 

identificare: ZHWER1ZDXELA02099 face obiectul unei rechemări în service sau a 

vreunei campanii de verificări service; 

2. Verificări asupra motorului: 

2.1. Filtru de aer; 

2.2. Sistemul de injecţie şi aprindere: pompe de combustibil şi conectori 

electrici; 

2.3. Sistemul de răcire: verificarea lichidului de răcire, radiatoare şi 

condensatoare; 

2.4. Verificarea uzurii ambreiajului; 

2.5. Verificarea bujiilor; 

2.6. Ulei de motor şi filtre; 

3. Rezervorul de combustibil, sistemul de evacuare, sistemul de încălzire 

3.1. Filtre de praf ale sistemului de aer-condiţionat; 

4. Transmisie 

4.1. Uleiul din cutia de viteze; 

4.2. Filtrul de ulei al cutiei de viteze; 

4.3. Uleiul de la diferenţialul frontal; 

4.4. Uleiul de la diferenţialul spate; 

4.5. Uleiul de la sistemul electronic de cuplare; 

4.6. Nivelul de fluid hidrauliuc al sistemului de transmisie; 
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5. Axa frontală/axa spate: 

5.1. Componentele de virare: elementele de protecţie şi carcasa casetei de 

direcţie, axele pârghiilor de comandă a direcţiei, arborii diferenţialului; 

5.2. Nivelul de fluid al servodirecţiei; 

5.3. Îmbinările suspensiilor faţă şi spate: inspecţie vizuală şi verificarea în 

vederea unor îmbinări/strângeri corecte; 

6. Roţi, frâne 

6.1. Sistemul de frânare: ţevi, coliere, conectori electrici; 

6.2. Nivelul de lichid de frână; 

6.3. Discuri de frână şi plăcuţe de frână; 

6.4. Anvelope şi jante: verificarea suprafeţei de rulare, presiune, starea 

generală; 

6.5. Verificarea datei de expirare a kit-ului de reparaţii; 

7. Şasiu 

7.1. Verificare vizuală sub caroserie; 

8. Caroserie 

8.1. Centuri de siguranţă: funcţionare şi stare generală; 

8.2. Extinctor: verificarea datei de expirare (dacă este cazul); 

9. Sistemul electric 

9.1. Verificarea farurilor 

9.2. Baterie: conectori şi nivelul de încărcare; 

9.3. Verificarea funcţionării sistemului de avertizare; 

10. Diagnoză 

10.1. Verificarea istoricului avariilor din memoria computerului de bord. 

Aspecte supuse consultării: ofertele financiare de evaluare pentru serviciile 

menţionate vor conține tariful cu sau fără TVA, după caz. 

Data limita transmitere propuneri: 25.08.2020 

Data limita consultare: 26.08.2020 

Modalitate desfășurare: ofertele financiare, sugestiile vor fi transmise la adresa 

de email: achizițiipublice.anabi@just.ro. 

 

 

 

 


