
 
 

Serviciul Administrativ Achiziții 
               976/16.11.2016. 

                                                                                                               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 U.P.S., P.C. portabil, televizor, 

aparat laminat hârtie, echipamente de legătură rețea scannere, suport T.V. perete mobil. 

 

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

 

Obiectul achiziţiei: achiziție U.P.S., P.C. portabil, televizor, aparat laminat hârtie, echipamente de legătură rețea 

scannere, suport T.V. perete mobil. 

 

Valoarea estimată : 90.583,32 LEI fără TVA. 

 

Denumire produs Nr. bucăți 
Medie preț unitar (fără 

TVA) RON 

Medie preț (fără 

TVA) RON 

Echipament de tip Sistem UPS 1000VA 230V 120 458,33 55.000 

Laptop 1 4.166,66 4.166,66 

Televizor 1 2.083,33 2.083,33 

Aparat de laminat hartie A4 si A3 1 1.666,67 1.666,67 

Echipamente de legatura in retea scannere 30 916,66 27.500 

Suport  televizor  prindere pe perete 1 166,66 166,66 

 

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; 

 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: 18.11.2016, 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 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 


