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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5, cu sediul în 

str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 33632364, intenţionează să 

achizitioneze Echipamente- Calculatoare (sistem PC), Scannere si Imprimante multifunctionale 

pentru desfăşurărea în bune condiţii a activităţiilor si a atributiilor de serviciu stabilite prin Hotararea 

nr.59/30.05.2014 privind infiintarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti ca serviciul 

public de interes local cu personalitate juridica, conform cerinţelor din caietul de sarcini. 

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data limită de depunere a 

ofertei. 

Obiectul achiziţiei: Calculatoare (sistem PC), Scannere si Imprimante multifunctionale 

Cod CPV: 30213300-8 Computere de birou 

                 30216110-0 Scanere informatice 

               30232110-8 Imprimanta laser 

 

Valoarea estimată a achiziţiei: 124.100 lei fara TVA: 

 Calculatoare (sistem PC)- 40 buc x 2.080 lei/buc= 83.200 lei 

 Scannere- 8 buc x 2.000 lei/buc= 16.000 lei 

 Imprimanta multifunctionala- 3 buc x 8.300 lei/buc= 24.900 lei 

Procedura de atribuire: Achizitie Directa 

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere contract de furnizare 

Documente de calificare solicitate: 

1. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 

cu modificările şi completările ulterioare 

2. Declaraţie privind nîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare 

3. Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.  69 1, din OUG 34/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare 

4. Certificat unic de înregistrare, Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului. 

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. 



 
5. Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul 

statului eliberat de catre Administratia Finantelor Publice.  

6. Certificat fiscal privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre Directia Impozite si 

Taxe Locale. 

7. Experienţă similara: Ofertantul va completa o listă a principalelor livrari/furnizari/prestari      

    similare, respectiv Furnizare produse similare - completare Formular nr. 5. 

 

În situaţia în care ofertantul nu are obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului, 

acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (pentru 

persoanele juridice). 

Lipsa depunerii oricărui document dintre cele solicitate mai sus atrage descalificarea ofertantului 

din cadrul procedurii. 

 

Oferta va conţine: 

Documentele de calificare 

Oferta Financiara: Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară conform Formularului de 

oferta nr. 6. Tarifele sunt ferme şi nu se modifică pe toată durata de valabilitate a ofertei. 

Oferta Tehnica: Ofertantul va prezenta oferta tehnică în funcţie de solicitările din caietul de sarcini. 

Propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al tuturor specificaţiilor conţinute în 

caietul de sarcini, prin care ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile 

respective. 

Modul de întocmire a ofertei 

Documentele se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc într-un plic exterior, închis şi 

netransparent. 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: 

- denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achziţiei pentru care s-a depus 

oferta (Oferta Furnizare echipamente- Calculatoare(sistem PC), Scannere si Imprimante 

multifunctionale) 

- denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedechisă; 

- până la data de 27.04.2016, ora 10:30. 

Plicului exterior i se va ataşa, într-o folie de plastic transparentă, scrisoarea de înaintare (model 

Formularul nr. 1). 

Data limită pentru depunerea ofertei: 27.04.2016, ora 10.30 

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de: 27.04.2016, ora 12.30 

Oferta se va depune la adresa autorităţii contractante: Str. M. Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5, 

Bucureşti  

 

Formularele sunt ataşate prezentei invitaţii de participare. 

 
 Vizat,                                                                                                        Intocmit, 
 Sef Serviciu, 
                                                                                                                         Insp.Raluca Tiganus 
Monica Joitoiu 


