Cerere de ofertă INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA / BUCUREȘTI
Servicii tehnice de întreținere
Specializarea prestatorului: tehnician de întreținere
Locul prestării de servicii: Institutul Francez din Romania, București (Bulevardul Dacia, 77, 020051 )
Data disponibilității:
începând cu 1 octombrie 2022
Tip de contract:
Statut de PFA sau SRL (prestator de servicii)
Număr de referință:
TECHN-01
CONTEXT
Institutul Francez din România/București își desfășoară activitatea într-o clădire istorică, aflată într-o
zonă de patrimoniu a Capitalei. Vechimea acestei clădiri presupune o activitate complexă de întreținere,
în multiple domenii tehnice, în principal încercând a se anticipa degradarea naturală inerentă a acesteia
(parchet, uși și feroneria aferentă, ferestre mi cercevele, obloane, etc.)
In activitatea sa, prestatorul va interacționa cu echipa Secretariatului General şi în sens larg cu echipa
Institutului Francez de la Bucureşti.
RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI















Lucrări necesare întreținerii curente a clădirii (reparații mărunte, lucrul cu lemnul, lucrări mici de
vopsitorie și zugrăvit, întreținere și mici reparații la instalația electrică, la sistemul de încălzire, la
acoperiș, etc.);
Întreținerea centralei termice;
Întreținerea zonei exterioare (grădină, terasă, parcare);
Cumpărarea și înlocuirea becurilor și a altor materiale electrice sau tehnice în general (prestatorul
va cumpăra materialele necesare, cu acordul Institutului, și le va refactura lunar beneficiarului);
Reparații și înlocuiri de elemente la instalațiile sanitare și de apă curentă;
Deszăpezirea curții, a terasei și a trotuarului din fața clădirii;
Legătura cu furnizorii de utilități (ENEL, ENGIE, Apa Nova) și cu prestatorii de servicii tehnice
specializate (verificările periodice obligatorii ale centralei termice, ale instalației de gaz, ale
instalației electrice, echipamente de aer condiționat, etc.);
Instalarea și demontarea expozițiilor în spațiul dedicat din institut;
Sprijin logistic la evenimente (dispunerea de scaune și mese, instalarea echipamentelor de
sonorizare, instalarea de bannere pe fațada clădirii, etc.);
Deplasarea elementelor de mobilier între diversele spații din institut;
Contactarea potențialilor furnizori, în vederea obținerii de oferte pentru diversele lucrări ce urmează
a fi efectuate în institut (inclusiv supervizarea acestor lucrări, odată prestatorul ales);
Alte lucrări de întreținere ce pot apărea de manieră ocazională și punctuală.

COMPETENȚE ȘI CALITĂȚI CERUTE DE LA PRESTATOR
 cunoștințe tehnice confirmate în diversele domenii enumerate mai sus, și în special pentru zugrăvit,
lucrări electrice, instalații sanitare, lucrul cu lemnul;
 cunoștinte de bază din domeniul informaticii (operare computer, aplicații de birotică: Word, Excel,
etc.);
 experiența anterioară similară pe un post de tehnician de întreținere reprezintă un avantaj
 calități relaționale, spirit de inițiativă și organizatoric
 punctualitate şi simt al responsabilităţii
 aptitudini de muncă în echipă
 cunoașterea limbii engleze la nivel mediu este obligatorie, franceza ar reprezenta un avantaj

CONDIȚII
Prestatorul trebuie sa aiba statut juridic: PFA sau SRL.
Remunerarea se va face pe baza unui tarif pe oră, stabilit în euro.
Datorită specificului activitatii, serviciile prestatorului pot fi solicitate şi seara sau în weekend.
MODALITĂŢI DE CANDIDATURĂ
Vă rugăm să ne cumunicaţi prin mail, la adresa prestari@institutfrancais.ro, până la data de
7 septembrie 2022, precizând în subiectul mail-ului numărul de referință al cererii de ofertă:
- referinţele relevante ale societăţii dumneavoastră
- CV-ul colaboratorului sau colaboratorilor societăţii care vor efectua serviciul, și dovezile de
competență în domeniile: zugrăvit, lucrări electrice, instalații sanitare, lucrul cu lemnul
- Tariful orar propus pentru prestările de servicii enumerate la rubrica Responsabilitățile
prestatorului, eventual defalcat pe tipuri de servicii

