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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 articole sanitare, unelte/scule 

muncitori, prelungitoare, coșuri de gunoi selectiv. 

 

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

 

Obiectul achiziţiei: achiziție articole sanitare, unelte/scule muncitori, prelungitoare, coșuri de gunoi selectiv. 

 

Valoarea estimată : 25.670 lei fără TVA  

 

 articole sanitare: 8.080 lei fără TVA; 

 unelte/scule muncitori: 6.580 lei fără TVA; 

 prelungitoare: 3.510 lei fără TVA; 

 coșuri gunoi colectare selectivă: 7.500 lei fără TVA. 

 

 Achiziție articole sanitare:  

- Set Vas WC cu ieșire verticală în pardoleală + rezervor + capac – 2 bucăți x 300 lei = 600 lei fără TVA; 

- Set Vas WC cu ieșire orizontală + rezervor + capac – 10 bucăți x 300 lei = 3.000 lei fără TVA; 

- Uscător de mâini – 8 bucăți x 200 lei = 1.600 lei fără TVA; 

- Dispenser hârtie mâini tip “z” (24,8/11,5/23 cm) – 8 bucăți x 100 lei = 800 lei fără TVA; 

- Chiuvete baie: 8 buc. x 160 lei/buc. = 1.280 lei fără TVA; 

- Baterii chiuvete: 8 buc. x 100 lei = 800 lei fără TVA; 

 

 Achiziție unelte/scule muncitori: 

- Trusă pentru lăcătuși - 2 bucăți x 1.400 lei/buc. = 2.800 lei fără TVA; 

- Ciocan rotopercutor - 2 bucăți x 800 lei/buc. = 1.600 lei fără TVA; 

- Multimetru - 2 bucăți x 200 lei/buc. = 400 lei fără TVA; 

- Set SDS Plus - 2 bucăți x 70 lei/buc. = 140 lei fără TVA; 

- Set burghie laminate pentru metal 1-13 mm - 2 bucăți x 150 lei/buc. = 300 lei fără TVA; 

- Set chei fixe inelare - 2 bucăți x 260 lei/buc. = 520 lei fără TVA; 

- Set 65 accesorii (39 biți L=25mm, câte 1xPH0/0/1/1/2/2/3/3, câte 1xPZ0/0/1/1/2/2/3/3, câte 1xSL4/4/6/6/7/7, câte 

1xHEX3/3/4/4/5/5/6/6, câte 1xT10/10/15/15/20/20/25/30/40; 10 biți L=50mm, câte 1xPH0/1/2/3, câte 

1xPZ0/1/2/3, câte 1xSL4/6; 12 chei tubulare pentru șuruburi cu cap; Suport universal magnetic; șurubelniță 

manuală bi-direcțională cu compartiment de biți in mâner) - 2 bucăți x 150 lei/buc. = 300 lei fără TVA; 



 
 

- Mașină de înșurubat (portabilă la 12 V) – 2 bucăți x 260 lei/buc. = 520 lei lei fără TVA; 

- Prelungitor derulator 4 prize, 25 ML, sectiune cablu 3x0,5 mm tambur – 1 bucată = 160 lei lei fără TVA; 

- Prelungitor 5 prize, cablu MYYM cu împământare , sectiune cablu 3x2,5 mm, Stecher suport 16 A – 20 bucăți x 

80 lei/buc. = 1.600 lei lei fără TVA ; 

- Prelungitor cu 6 prize și întrerupător cu protecție, cablu 3x1,5 mm, lungime cablu: 5m – 35 bucăți x 50 lei/buc. = 

1.750 lei lei fără TVA; 

 

 Achiziție coșuri gunoi colectare selectivă: 

- Set coșuri reciclare din metal ultra rezistent 3x50/60 L în culori galben/albastru/verde – 3 seturi x 1.500 lei/set = 

4.500 lei fără TVA; 

- Set coșuri în culori galben/albastru/verde colectare selectivă deșeuri cu capac rabatabil 45 l , 320x570x320 mm – 

10 seturi x 300 lei/set = 3.000 lei fără TVA. 

 

Procedura de atribuire: achiziție directă. 

 

Modul de finalizare a achiziţiei: contract/comandă. 

 

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. 

 

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: 09.11.2016, ora 12:00. 

 

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

Registratură. 
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