
 
Serviciul Administrativ Achiziții 

        729/16.09.2016 

           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  lampi iluminat 

plafon si montaj  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: Achizitie lampi iluminat plafon si montaj. 

 

Valoarea estimată : 5600 LEI fără TVA. 

Lampi iluminat plafon si montaj : 28 bucati x 200 lei fara TVA = 5600 lei fara TVA. 

Montajul va avea loc la sediul din Strada Mihail Sebastian nr.23 

Procedura de atribuire: Achiziție Directă. 

 

Modul de finalizare a achiziţiei: comanda/contract. 

 

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. 

 

Cerinte tehnice: Lampi iluminat plafon 600x600 – material carcasa metalica, reflector aluminiu, eficienta (lm/W):50, 

tensiune 220V, clasa energetica A, durata medie de utilizare 15.000 ore, garantie 2 ani, plafoniere pentru tavane 

casetate, culoare surselor de iluminat trebuie sa fie lumina neutrala.  

 

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 cerintelor tehnice. 

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: 22.09.2016, ora 12:00. 

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