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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  Servicii de   

reparare si intretinere a echipamentelor PC si servicii de administrare router, pentru desfăşurărea în 

bune condiţii a activităţiilor si a atributiilor de serviciu stabilite prin Hotararea nr. 59/30.05.2014 privind 

infiintarea Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti ca serviciul public de interes local cu 

personalitate juridica. 

 

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

ofertei. 

 

Obiectul achiziţiei: Servicii de   reparare si intretinere a echipamentelor PC si servicii de administrare 

router 
Cod CPV: 50320000-4  Servicii de reparare si întreţinere a computerelor personale 

Valoarea estimată : 29480 lei fara TVA, 35376 lei cu TVA  

Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor PC pentru un numar de 119 echipamente PC ( 46 

iesite din perioada de garantie +20 echipamente noi + 53 in perioada de garantie) = 44 lei fara TVA/PC/luna 

x 119 echipamente PC = 5236 lei fara TVA/ luna x 5 luni = 26180 lei fara TVA 

Servicii de administrare Router = 220 lei fara TVA/ ehipament/luna x 3 echipamente router = 660 lei fara 

TVA/luna x5 luni = 3300 lei fara TVA 

 

 

Procedura de atribuire: Achizitie  Directa. 

 

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere contract de servicii. 

 

Documente de calificare solicitate: 

1. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 180 din Legea 98/2016; 

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din Legea 98/2016; 

3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.  69 1, din din Legea 98/2016; 



 
4. Certificat unic de înregistrare; 

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. Certificat Constatator eliberat de ONRC. 

 

Oferta va conţine: 

Documentele de calificare. 

 

Oferta Financiara. Tarifele sunt ferme şi nu se modifică pe toată durata de valabilitate a ofertei. 

Pentru intocmirea ofertei financiare cat mai corecte, operatorii economici pot viziona amplasamentele 

conform programului urmator: 

 luni – vineri, in intervalul orar 9:30 – 15:00. 

 

Persoana de contact: Monica Joitoiu –tel 0724.500.061 

Modul de întocmire a ofertei 

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

 

Data limită pentru depunerea ofertei: 10.06.2016, ora 10:00. 

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de:10.06.2016, ora 11:00. 

 

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

Bucureşti. 
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