Nesecret

Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna

Nr.înregistrare 3439/19.04.2016

SOLICITARE DE OFERTA
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna , cu sediul în Sf.Gheorghe, str.B-dul
Gen. Grigore Bălan nr.14, cod fiscal 24709477, telefon/fax 0267.311.917, e-mail :
ajps.covasna@prestatiisociale.ro, în calitate de autoritatea contractantă vă invită să depuneţi
oferta de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică ca obiect” achiziţie servicii
asigurare RCA pentru un autoturism “ – cod CPV 66514110-0.
Atribuirea contractului de achiziţie publică se va face prin atribuire directă cu întocmirea în
prealabil a unui studiu de piaţă, în conformitate cu art.19 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
1. Adresa la care se transmit ofertele : Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Covasna, cu sediul în Sf.Gheorghe, str.B-dul Gen. Grigore Bălan nr.14, cod 520013, cam 24.
2. Denumire contract: Achiziţie servicii asigurări RCA .
3.Tip contract :de servicii,
4. Modalitatea de atribuire: achiziţie directă,
5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului : preţul cel mai scăzut,
6. CPV : 66514110-0,
7. Sursa de finanţare: bugetul de stat,
8. Limba de redactare a ofertei: limba română
9. Evaluarea ofertei:- se va face în funcţie de preţul ofertat.
- criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut.
Documente care însoţesc oferta: Formularul de ofertă.
Valabilitatea RCA – 12 luni , începând cu:
Nr.crt

Marca autovehicul

Tip

Nr.de inmatriculare

RCA

1

Dacia

Logan 1.6

CV 06 MPS

27.04.201627.04.2017

Adresă: Sf. Gheorghe, Str. Gen. Grigore Bălan nr. 14, Etj.2
Tel/fax: 0267-311917, Cod poºtal 520013,
E-mail:ajps.covasna@prestatiisociale.ro
Web: http://prestatiisocialecv.nd.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 11280

Oferta se va depune în plic închis si numerotat la sediul Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Covasna, cu sediul în Sf.Gheorghe, str.B-dul Gen. Grigore Bălan nr.14, cam 24, până la data
de 25.04.2016, ora 12,00.
Preţul este ferm, exprimat în lei.
Oferta va fi prezentată în mod detailat, în conformitate cu solicitarea din prezenta şi cu formularul
de ofertă anexat.
Plata se va face cu O.P. în baza poliţelor de asigurare.
Criteriul de atribuire pentru serviciile mai sus menţionat este “ preţul cel mai scăzut oferit”.
Modalitate de plată integral cu OP.
Data stabilită pentru deschiderea ofertelor : 25.04.2016, ora 12,00.
Data stabilita pentru clarificari :22.04.2016, ora 12
Data stabilita pentru raspuns la clarificari: 22.04.2016. ora 14
Alte documente solicitate:


Formularul nr.1 – Scrisoare de inaintare



Formularul nr.2 – Declaratia privind eligibilitatea



Formularul nr.3- Declaratia privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG
nr.34/2006



Formularul nr.4 Declaratia neancadrarii in situatiile prevazute la art 69 OUG nr.34/2006



Formularul nr.5 – Informatii generale



Formularul nr.6 – Formular de oferta



Formular nr.B1- Solicitari de clarificari

Orice clarificare solicitată( vezi formular nr.B1) de operatorii economici se poate solicita numai în
scris la fax nr. 0267-311917, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise prin fax la
numărul indicat în solicitare.
Informatiile suplimentare se pot obtine print tel/fax 0267-311917 sau prin adresa email
ajps.covasna @prestatiisociale. ro. Formularele de oferta se pot descarca de pe pag web: http://
prestatiisocialecv.nd.ro
Ofertele se pot trimite prin poştă sau se pot depune direct la sediul autorităţii contractante din
municipiul Sf. Gheorghe, B-dul Gen. Grigore Bălan nr.14, la secretariatul Agenţiei Judeţene pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna- etaj II, cam 24.
Toate aceste cerinţe sunt obligatorii de respectat, reprezentând criterii de departajare sau
respingerea a ofertelor.

Director executiv

Ödön TÁMPA
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