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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, cu modificările și completările
ulterioare și 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 monitorizare și de control ( servicii RSTVI) pentru cele două lifturi și
centrala termică tip Ferroli de 46,5 kw de la adresa mai sus menționată
1. Obiectul achizitiei: servicii de monitorizare și de control ( servicii RSTVI) pentru
cele două lifturi și centrala termică tip Ferroli de 46,5 kw aflate în sediului
Inspecției Muncii din str. Matei Voievod nr.14 sect.2 București
2. Cod CPV: 71700000 - 5
3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
4. Modul de elaborare a ofertei:
- Propunerea financiara va fi in lei fara TVA și va fi întocmită conform cerințelor din
caietul de sarcini cap.VIII Mod de prezentare a ofertei
Ofertele operatorilor economici care nu îndeplinesc cerințele caietului de sarcini sau a
căror oferete 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: 2.000 lei fara TVA.
8. Pretul ofertei este ferm: nu se accepta actualizarea pretului.
9. Plata facturii se face prin ordin de plata, in contul de trezorerie al ofertantului, in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia de catre beneficiar.
10. 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
Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucureşti
Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectiamuncii.ro
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Nesecret

la adresa de e-mail: cristian.tache@inspectiamuncii.ro
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.
11. Data limita pentru depunerea ofertelor: 18.06.2020, ora 14.00 (ofertele depuse
dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare).
12. Modalitatea de atribuire fiind achizitie directa nu se va organiza sedinta de
deschidere a ofertelor.
13. Informatii suplimentare: pot fi solicitate de la dl. Cristian TACHE, telefon:
0755.037.377, e-mail: cristian.tache@inspectiamuncii.ro.
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