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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 lucrări de igienizare/zugrăvire 

pentru sediul din str. Mihail Sebastian, nr.23.  

 

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

 

Obiectul achiziţiei: lucrări de igienizare/zugrăvire pentru sediul din str. Mihail Sebastian, nr.23.  

 

Valoarea estimată : 10.000 LEI fără TVA 

 

Denumire lucrare Medie preț unitar (fără TVA) RON 

Lucrări de igienizare/zugrăvire – sediul din str. Mihail Sebastian, nr. 23 4.428,07 

 

Procedura de atribuire: Achiziție Directă. 

 

Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere contract de lucrări. 

 

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. Autoritatea contractantă 

solicită ofertanţilor completarea următoarelor formulare (fără format impus) adaptate la obiectivele descrise in Caietul 

de sarcini: (i) Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări; (ii) Lista cantităților de lucrări; (iii) Lista cuprinzând 

consumurile de resurse materiale; (iv) Lista cuprinzând consumurile cu forța de muncă; (v) Lista cuprinzând consumurile 

privind transporturile.  

 



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

prezenta: (i) Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice esenţiale ale materialelor ce urmează a fi puse în operă 

însoţită, dacă este cazul, de agremente tehnice; (ii) Mostre, certificate, agremente şi orice alte asemenea documente din 

care trebuie să reiasă că respectă nivelul minim calitativ impus prin 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: 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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