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Mihail Adrian OPRESCU
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ANUNT

Inspectia Muncii, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2.
intentioneaza sa achizitioneze direct, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43-46 din HG nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, “servicii de intretinere casa de marcat fiscala”, achizitie ce
se va finaliza cu incheierea unui contract.
1. Obiectul achizitiei: servicii de intretinere casa de marcat fiscala;
2. Cod CPV: 50311400-2;
3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
4. Modul de elaborare a ofertei: conform caietului de sarcini;
Ofertele care nu indeplinesc in totalitate prevederile caietului de sarcini sau valoarea
totala depaseste valoarea estimata, vor fi respinse.
5. Limba de redactare a ofertei: romana;
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile;
7. Valoarea estimata a achizitiei: este 440 lei (280 lei fara TVA pentru anul 2019, 160
lei fara TVA pentru anul 2020, in cazul prelungirii contractului cu act aditional 4
luni).
8. Pretul ofertei este ferm: pe toata perioada derularii contractului;
9. Modul de depunere/transmitere a ofertelor:
- la sediul Inspectiei Muncii: str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucuresti, insotita de o
adresa de inaintare;
sau
- la faxul nr.: 021/302.70.50
sau
- la adresa de e-mail: marian.stelea@inspectiamuncii.ro
sau
- in SEAP, cu obligatia anuntarii autoritatii contractante la adresa de mail
marian.stelea@inspectiamuncii.ro
Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, București
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- Operatorii economici ofertanti trebuie sa aiba deschis cont in SEAP (sistemul
electronic de achizitii publice), la adresa www.e-licitatie.ro, finalizarea achizitiei se
va face din catalogul electronic disponibil in SEAP.
10. Data limita pentru depunerea ofertelor: 07.06.2019, ora 10.00 (ofertele depuse dupa
aceasta data nu vor fi luate in considerare).
11. Modalitatea de atribuire fiind achizitie directa nu se va organiza sedinta de
deschidere a ofertelor.
12. Informatii suplimentare: pot fi solicitate de la dl. Marian Stelea, telefon:
0758.244.083, e-mail: marian.stelea@inspectiamuncii.ro.

Anisoara ALEXANDRESCU,
Director
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Nr._____/______/_____.2019

CAIET DE SARCINI
SERVICII DE INTRETINERE CASA DE MARCAT FISCALA

INSPECŢIA MUNCII, cu sediul în Bucureşti, str. Matei Voievod nr. 14 sector 2, având cod fiscal
nr. 12335018 si contul IBAN RO72TREZ23E680200200130X, deschis la Activitatea de Trezorerie şi
Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, intentioneaza sa achizitioneze servicii de
intretinere casa de marcat fiscala.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI – SERVICII DE INTRETINERE CASA DE MARCAT FISCALA - Cod
C.P.V.: 50311400-2
UNITATEA DE SERVICE ACREDITATĂ va asigura service, cu personal tehnic propriu specializat în
domeniu, conform legislatiei în vigoare, pentru un aparat de marcat electronic fiscal care este
în proprietatea Inspectiei Muncii:
Nr crt
1

Tip si model Aparat de
Marcat
DATECS DP 150

Serie

Loc de Amplasare

DB4100002163

Str. Matei Voievod Nr. 14, Sector 2

II. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:
• să asigure BENEFICIARULUI asistența tehnică, verificarea anuală obligatorie, suport tehnic,
piese de schimb, componente, periferice, consumabile conform prevederilor legale, cu personal
tehnic propriu specializat în domeniu;
• să sigileze aparatul de marcat electronic fiscal după fiecare intervenție, și să efectueze
toate înregistrările cerute de lege în cartea de intervenție a respectivului echipament;
• să repună în funcțiune aparatul de marcat electronic fiscal în urma unei notificări din partea
BENEFICIARULUI, cu excepția situațiilor în care intervenția nu se poate finaliza din cauza, direct
sau indirect, a BENEFICIARULUI;
• să instruiască personalul ce folosește aparatul de marcat electronic fiscal la solicitarea
BENEFICIARULUI;
• să asigure fiscalizarea aparatului de marcat electronic fiscal în maxim 72 ore de la
solicitarea BENEFICIARULUI cu condiția ca din partea BENEFICIARULUI să-i fie pusă la dispoziție
aparatul de marcat electronic fiscal și toate documentele necesare;
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• să asigure personal calificat și avizat pentru realizarea intervențiilor asupra aparatelor de
marcat fiscale ale BENEFICIARULUI;
• să furnizeze consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale care să fie
conform clauzelor din prezentul contract care precizează tipul și caracteristicile acestora;
• să completeze cartea de intervenție la instalarea aparatului nou sau la repunerea în
funcțiune ca urmare a defectării;
• să anexeze un exemplar al contractului de service la cartea de intervenții;
• să asigure suport, la solicitarea BENEFICIARULUI sau a organelor cu competente în domeniul
controlului, în vederea realizării activității de control a Beneficiarului referitor la aparatul /
aparatele de marcat fiscale corespunzatoare;
• să transmită BENEFICIARULUI dovada comunicării anunțării;
• să comunice către ANAF încheierea contractului de service și valabilitatea acestuia, precum și
rezilierea acestuia;
III. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului: de la data semnarii pana la data de 31.12. 2019, cu posibilitatea de
prelungire cu maxim 4 luni prin act aditional.
IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire este “pretul cel mai scazut”, in conditiile respectarii in totalitate a
cerintelor din prezentul caiet de sarcini.
Tariful din oferta va fi exprimat in lei/luna fara TVA.
V. VALABILITATEA OFERTEI
Oferta va fi valabila pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de deschidere a ofertelor.
Cerintele precizate in Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice oferta de
baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare
numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor minimale din Caietul de Sarcini.

Anisoara ALEXANDRESCU
Director
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