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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  

intretinere, mutare/repozitionare si reparatii aparate de aer conditionat - achizitie si montaj perdea aer 

conditionat, 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 intretinere, mutare/repozitionare si reparatii aparate de aer conditionat 

- achizitie si montaj perdea aer conditionat. 

 

Cod CPV:  

- 50730000-1 - Servicii de reparare si intretinere a grupurilor de refrigerare; 

- 39717200-3 - Aparate de aer conditionat. 

 

Valoarea estimată : 26.850 lei fara TVA. 

 Servicii de reparare  si intretinere aparate de aer conditionat.  

23 buc  x 100 lei fara TVA/ aparat = 2.300 lei/luna fara TVA. 

2.300 lei/luna x 6 luni = 13.800 lei fara TVA. 

 Mutare/repozitionare aparate aer conditionat : 210 lei fara TVA (aceasta suma include : 

demontarea U.I si U.E., montare U.I si U.E, recuperarea freonului, sudura de prelungire a traseului 

frigorific cu cat este nevoie, prelungirea cablului de comenzi dintre U.I. si U.E.metru linear 

suplimentar de traseu frigorific).  

5 buc. x 210 lei fara TVA = 1.050 lei fara TVA. 

 Metru linear suplimentar traseu frigorific: 60 lei x 100m (aproximativ) = 6.000 lei 

 Perdea aer conditionat: 6.000 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. 

 

Abonamentul lunar include urmatoarele prestatii:  

- in perioada de valabilitate a contractului se vor efectua in fiecare zi de marti a fiecarei luni cate o 

revizie la fiecare aparat de aer conditionat; 

- la terminarea fiecarei revizii stabilita prin prezentul contract se va intocmi o nota de interventie 

semnata  de ambele parti; 

- diagnoza; 

- sa efectueze intretinerea preventiva a echipamentelor ; 

- curatare filtre cu spray special ; 

- curatare condensator 

- curatare vaporizator ; 

- curatare turbina ; 

- verificare freon ; 

- verificare ulei frigorific ; 

- verificare ventilator ; 

- verificare presostate ; 

- verificare compresor ; 

- verificare ventilatoare ; 

- verificare legaturi electrice ; 

- verificare componente electronice ; 

- verificare setari telecomenzi ; 

- completarea cu agent frigorific (unde este cazul) ; 

- specialistii prestatorului se vor conforma regulamentului de ordine interioara la sediul 

beneficiarului. 

 

 



 
 

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  - 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: 09.06.2016, ora 10:00. 

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de: 09.06.2016, 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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            Monica Joițoiu                                                                                    Gabriela Ștefan 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 


