
 
Serviciul Administrativ Achiziții 

            583/11.08.2016 

 

               APROB,  

                                                                                  DIRECTOR GENERAL 

                                                                                 Popescu Costin Adrian 

   

 

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 

verificare prize de pământ, a continuității conductorului de nul de protecție a tablourilor electrice 

generale și de distribuție și eliberare buletine PRAM conform Legii 319/2006 privind protecția și 

securitatea muncii și HG 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în 

muncă, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţiilor și a atribuțiilor de serviciu. 

 

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

 

Obiectul achiziţiei: Servicii de verificare prize de pământ, a continuității conductorului de nul de protecție a 

tablourilor electrice generale și de distribuție și eliberare buletine PRAM. 
 

Valoarea estimată : 2.211,5 LEI 

 

Denumire verificare 

Medie preț 

unitar (fără 

TVA) lei/buc 

Cantitate 

Medie preț 

(fără TVA) 

lei 
Verificare rezistență de dispersie la prize de pământ 200 4 800 

Verificare continuitate Rpe - TGD 140 4 560 

Verificare continuitate TGD - TSD 35 8 280 

Verificare continuitate TSD – echipamente electrice 26 4 104 

Verificare continuitate TSD – prize (220 Vca, 380 Vca) 4,25 110 467,5 

TOTAL   2.211,5 

 

Procedura de atribuire: Achiziție Directă. 

 

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere contract de servicii. 

 

Documente de calificare solicitate: 

 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea  nr. 98/2016; 

 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea  nr. 98/2016; 



 
 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea  nr. 98/2016; 

 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. 

 

Oferta va conţine: 

 Documentele de calificare. 

Oferta Financiară: tarifele sunt ferme şi nu se modifică pe toată durata de valabilitate a ofertei. 

Oferta Tehnică: ofertantul va prezenta oferta tehnică în funcţie de solicitările din caietul de sarcini. 

 

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: 19.08.2016, ora 12:00. 

 

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

Bucureşti. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Serviciul Administrativ, Achiziții                                                                        Întocmit, 

               Șef Serviciu,                                                                                            Inspector 

            Monica Joițoiu                                                                                       Gabriela Ștefan 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 


