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Achiziţie directa iniţiata din catalogul electronic

Cod unic achiziţie: DA25914007

Informaţii generaie

DENUMIRE ACHIZIŢIE: MAŞINA DE GĂURIT ÎNŞURUBAT CU 
ACUMULATOR BOSCH GSR18-2-LI PLUS PROFESSIONAL CU 
GEANTĂ DE TRANSPORT.

Cod si denumire CPV: 43830000-0 Scule cu motor (Rev.2)

Finanţare prin fonduri comunitare: Nu 

Tip de contract: Furnizare 

Stare: Oferta acceptata

Data publicare: 06.07.2020 13:49

Data finalizare: 06.07.2020 14:25

Data de răspuns a ofertantului: 06.07.2020 14:19

Data de răspuns a autoritatii contractante: 06.07.2020 14:25

Autoritatea contractanta

Denumire: DIREaiA DE UTIUTATl PUBLICE, SALUBRIZARE SI 
PROTECTIA MEDIULUI

CUI: 41640678

Adresa: Strada: Mureş, nr. 18-24, Sector 1, Judeţ Bucureşti, 
Localitate: Bucureşti, Cod postai: 012275

Localitatea, Tara: Bucureşti, Romania

Telefon: +40 722451408

E-mail: carmen.bogdan@mediusectoml1.ro

Operator economic 

Denumire: S.C. GLOBAL TECH S.R.L S.R.L

CUI: 1971141

Adresa: Strada: Păcurari, nr. 86A, Sector -, Judeţ laşi. Localitate: laşi. 
Cod postai: 700547

Localitatea, Tara: laşi, Romania

Telefon: +40 232225725

E-mail: iatan.stefan@globaitech.com.ro

Website: www.globaltech.com.ro

Infonnatii cumpărare directa

Descriere

Condiţii de livrare

Condiţii de plata

Maşina de găurit înşurubat cu acumulator BOSCH GSR 18-2-U Plus 
Professional conform descrierii.

La sediul din str. Mureş nr. 18-24 (clădirea LIDL - intrarea se 
realizează din str. Mirceşti) sertor 1, Bucureşti, fara costuri 
suplimentare din partea achizitomiui. Produsul va fi însoţit de 
certificatul de garanţie şi orice document pus la dispoziţie de 
producător cu privire la calitatea produsului, manual/broşură cu 
instrucţiuni de utilizare

Cu OP, in cont de trezorerie in termen de maxim 30 zile de la 
recepţia produselor şi primirea facturii

Repere achiziţionate

MAŞINA DE GĂURIT
înşurubat cu
ACUMULATOR BOSCH GSR 
18-2-LI PLUS
Număr de referinţa: 717

Preţ de catalog: 670,00 RON/bucata

Cod si denumire CPV: 43830000-0 - Scule cu 
motor (Rev.2)

Cantitate

Solicitata: 1

Ofertată: 1

Valoare achiziţie (RON fara TVA)

Preţ estimat: 670,00

Preţ de vanzare: 670,00 

Valoare estimata: 670,(X) 

Valoare de vanzare: 670,00
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Descriere: - Maşina de găurit înşurubat cu acumulator BOSCH GSR 18-2-Li Plus Professional este cel mai uşor produs din gama sa.
- Este o soluţie atractiva in segmentul entiy-level pentru utilizări profesionale.
- Aceasta maşina funcţionează cu acumulatori pe tehnologie Li-lon de 18 V si 2 Ah.
- Maşina este dotata cu o mandrina rapida care are un sistem de prindere de 13 mm destinat pentru accesorii uzuale.
- Este echipat cu un angrenaj planetar nou cu 2 trepte de putere pentru utilizări diversificate si in forţa la înşurubare si gaurire.
- In treapta I de viteza bormasina inregistreza o turatie de 500 rot/min iar in treapta a ll-a de viteza maşina inregistreza o turatie maxima 

de 1900 rot/min.
- Bormasina poate efectua găuri cu diametrul de 38 mm in lemn si 13 mm in otel iar cu ajutorul sumbelnitei se pot utiliza şuruburi care au 

diametrul maxim de 8 mm.
- Modelul Bosch GSR 18-2-Li Plus este prevăzut cu tehnologie Electronic Motor Protection (EMP) prin intermediul careia motorul este 

protejat ţa suprasarciria si ii asigura o durata de viata îndelungata.
- Prin intermediul sistemului Bosch Electronic Cell Protection (ECP), acumulatorul este protejat împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii si a 

descărcării profunde.
- Maşina de găurit si înşurubat este dotata cu LED integrat pentru iluminarea sectomiui de lucru si poate fi utilizata si in locurile 

întunecoase.
- Datorita clipului practic de prindere la centura, utilizatorul are scula electrica întotdeauna la indemana si poate lucra in siguranţa pe o 

scara.
- Maşina dispune de frana de motor si este destinat pentru lucrul cu precizie la înşurubările in serie.
- Are greutate foarte mica de numai 1.5 kg si oferă utilizatorului o manevrare perfecta si lucru fara efort

Specificaţii
Cod Unic GSR 18-2-U Plus 
Cod comanda 06019E6120 
Producător BOSCH 
Tip acumulator Li-lon 
Acumulator 2 x 18V / 2 Ah Li-ion 
Turaţia in gol treapta 1 0 - 500 min-1 
Turaţia in gol treapta 2 0 - 1900 min-1 
Moment rotatie 63^4 Nm 
Deschiderea mandrinei 1.5/13 mm 
Gaurire in otel 13 mm 
Gaurire in lemn 38 mm 
Vibraţii 2.5 m/s2
Alte caracteristici Diam. maxim şuruburi: 8 mm 
Trepte ale momentului de torsiune: 20+1 
Greutate in Kg 1.5000 
Kit Livrare

Maşina de găurit si înşurubat Bosch GSR 18-2-Li Plus 
2 acumulatori Li-lon x 2,0 Ah 
încărcător AL1820CV 
Valiza profesionala

TOTAL Valoare de vanzare: 670,00 RON


