
 
Serviciul Administrativ Achiziții 

        795/21.10.2016 

           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 

echipamente individuale de munca 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: Achiziție echipamente individuale de munca. 

 

Valoarea estimată : 1784  LEI fără TVA. 

- Halat de vară: 4 x 59 lei fără TVA = 236 lei fără TVA 

- Halat de iarnă: 4 x 57 lei fără TVA = 228 lei fără TVA 

- Costum salopetă de vară: 2 x 74 lei fără TVA = 148 lei fără TVA 

- Costum salopetă de iarnă: 2 x 74 lei fără TVA = 148 lei fără TVA 

- Vestă vătuită: 10 x 100 lei fără TVA = 1000 lei fără TVA. 

- Mănuși de protecție: 4 x 6 lei fără TVA = 24 lei fără TVA. 

 

Livrarea 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: -  Costum salopeta de vara pantalon cu pieptar – confecționat din tercot, culoare 

bleumarin. Compus din bluza cu 1 buzunar pe pieptul stang, snur în talie, manșetele de închidere sunt 

prevăzute cu nasturi acoperiți cu fentă. Pantaloni cu pieptar, buzunar cu clap ape pieptar, 2 buzunare 

applicate, elastic la spate,bretele cu elastic. 

- Costum salopeta de iarna fara pieptar – Confecționat din doc Rotar (100% BBC) culoare bleumarin, 

compusă din : bluză cu 1 buzunar la piept si pantaloni cu snur în talie, slit închis cu nasturi, 2 buzunare 

în față, jos cu margine normala. 



 
- Halat de iarnă din doc – Confecționat din doc rotar BBC 100%, culoare bleumarin, cu două buzunare 

față și un buzunar piept stânga, manșetă, închis cu nasturi. 

- Halat de vara din tercot – Confecționat de tercot, culoare bleumarin, cu două buzunare față și un 

buzunar piept stânga, manșetă la mânecă, închis cu nasturi. 

- Vestă vâtuită – Material exterior 100% nailon/membrane PU, căptușeală polar fleece 100% poliester, 

căptușeală termică 100% polyester, vestă impermeabilă, vătuită. 

- Mănuși: - Piele integral mobilă, acoperită, multicoloră, piele bovină, dosul palmei și manșetă din 

material textile, protector pentru artere, unghi și osul pumnului, căptușeala palmei din bumbac.  

 

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: 28.10.2016, ora 12:00. 

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

Bucureşti - Registratură.                              

                                  

      

  Serviciul Administrativ, Achiziții                                                                          Întocmit, 

                 Șef Serviciu,                                                                                              Inspector, 

              Monica Joițoiu                                                                                           Adriana Nitu 


