GENERAL SERVICE GRUP 98 S.R.L.
Construcţii civile şi industriale. Execuţie reparaţii,
modernizări şi service echipamente tehnice

Il

Certificată ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2004 pentru: arhitectură, inginerie, servicii de consultanţă tehnică, execuţie şi reparaţii construcţii
civile şi industriale; execuţie, reparaţii şi service echipamente tehnice (utilaje); execuţie linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni nominale 0,4 kV-180 kV;
posturi de transformare cu tensiune nom. superioara de cel mult 20 kV.
Autorizată AFER pentru: construcţii, reparaţii tunele, galerii, pasaje subterane, staţii metrou, peroane, copertine; construcţii, reparaţii, întreţinere linii CF (metrou),
în execuţie mecanizată, fără sudarea şinelor; construcţii şi montaj instalaţii energoalimentare, telecomunicaţii şi semnalizare feroviară şi de metrou; consolidări,
reparaţii terasamente CF; construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri cu specific feroviar - inclusiv instalaţii aferente; piese de schimb şi subansamble realizate prin
prelucrări mecanice, turnare şi forjare şi comercializarea lor; montarea, întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor pentru revizia şi repararea vehiculelor
feroviare.
Agrementată Tehnic Feroviar pentru: construcţii-reparaţii clădiri cu specific feroviar - inclusiv instalaţii aferente; construcţii linii CF/metrou şi aparate de cale, fără
sudarea şinelor; reparaţii periodice şi întreţinere curentă linii CF/metrou şi aparate de cale, în execuţie manuală, fără sudarea şinelor; reparaţii strunguri de
bandaje UBC 150.
Certificată de CNTEE pentru: construcţii, instalaţii aferente construcţiilor (sanitare, electrice, termice), izolaţii hidrofuge şi recondiţionarea suprafeţelor de beton.
Autorizată de A.N.R.E pentru: lucrări de tip C2B „Executare linii electrice, aeriene şi subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV şi posturi de transformare
cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV”.
Autorizată de A.A.C.R. pentru: proiectare, consultanţă, asistenţă de specialitate, construcţii civile şi industriale şi instalaţii aferente acestora, hidroizolaţii,
terasamente în zona de siguranţă a pistei, reparaţii, întreţinere drumuri de acces rutier şi parcări auto.
Certificată de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului pentru: executarea de lucrări şi consultanţă în domeniile hidroedilitare şi construcţii hidrotehnice.
Autorizată de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru: executare lucrări de construcţii în domeniul protejării monumentelor istorice.
Autorizatã I.S.C.I.R. pentru: lucrãri de reparaţii, montaj şi service asupra utilajelor şi instalaţiilor de ridicat şi sub presiune.
Autorizatã I.S.C.I.R. pentru: MONTARE/INSTALARE aparate consumatoare de combustibili gazoşi, echipamente şi accesorii aferente.
Acceptat de Transelectrica în „Lista furnizorilor acceptaţi pentru produse şi servicii”

RECOMANDARE

Prin prezenta dorim să vă facem cunoscut că în perioada: ianuarie 2007 – martie 2008,
SC MICROSISTEM CONECT SRL a lucrat în subantrepriză pentru instalarea reţelei structurate şi
a echipamentelor aferente la obiectivul GARA BRASOV.
Confirmăm prin prezenta că SC MICROSISTEM CONECT SRL şi-a indeplinit toate
obligaţiile contractuale iar pe parcursul derulării lucrărilor nu au fost înregistrate:
a. neconformităţi care să conducă la refaceri parţiale sau totale de lucrări;
b. cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a operatorului economic;
c. recepţii amânate sau respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate.

Considerăm că S.C. MICROSISTEM CONECT S.R.L. şi-a îndeplinit toate obligaţiile
asumate prin contractul de subantrepriză privitor la instalarea şi configurarea reţelei structurate şi
a echipamentelor aferente la obiectivul GARA BRASOV.
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Prezenta a fost eliberata pentru a se folosii la licitatii.
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