
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: Municipiul Craiova CIF: 4417214 

Adresa: Strada Târgului, Nr.26 Tara: Romania

Tel: +40 251415907 Fax: +40 251411561 E-mail: achizitii@primariacraiova.ro Punct(e) de
contact: Licitatii Serviciul In atentia: : Licitatii Serviciul

ANUNT 

Denumire contract:

Servicii de revizie generală, intretinere preventivă, reparatii accidentale, si interventii pentru sistem ali
mentare BACKUP-Generator electric-37kVA

Data limita depunere oferta:
01.08.2022 13:00

Tip
anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

50532300-6 - Servicii de reparare si de
intretinere a generatoarelor (Rev.2)

Valoare
estimata:

4.000,00 
RON

Caiet de
sarcini:

Caiet  de

sarcini

36959_2022.pdf

Descriere contract:

Se achizitioneaza servicii de revizie generală, intretinere preventivă, reparatii accidentale, si interventii
pentru sistem alimentare BACKUP-Generator electric-37kVA, a�at in dotarea Directiei de Evidenta a Pe
rsoanelor din Craiova, str.Unirii nr.45, conform cerintelor caietului de sarcini nr.36959/17.02.20222. Co
d CPV suplimentar: 34913090-0 Diverse piese de schimb(Rev2).

Conditii referitoare la contract:

Conform cerintelor Caietului de sarcini nr.36959/17.02.2022, atasat si modelului de contract, postate p
e site-ul www primariacraiova.ro/Sectiunea Informatii Publice/Achizitii Publice. Perioada de valabilitat
e a ofertelor : 30 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Se va incheia un contract de achiziti
e publică de servicii până la 31.12.2022.

Conditii de participare:

Pot depune ofertă toti operatorii economici interesati, indiferent dacă detin sau nu cont in SEAP. Ofer
ta va cuprinde scrisoare de ofertă, imputernicire, propunerea tehnică prin care operatorul economic v
a face dovada indeplinirii cerintelor Caietului de sarcini nr.39611/23.02.2022, Formular de ofertă servici
i (Anexa nr. 24) si Centralizator de preturi pentru servicii ( Anexa nr. 25), Declaratie privind neincadrare
a in situatiile prevazute la art.59 si art.60, alin. 1 din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice, cu mo
di�carile si completarile ulterioare( Formular nr.1), precum si modelul de contract insusit/ declaratie p
rivind insusirea clauzelor contractuale si va � transmis in format electronic la adresa de e-mail : achiziti
i@primariacraiova.ro, pana la data si ora precizată, cu con�rmare de primire din partea autoritatii con
tractante. Ofertele transmise dupa data si ora precizata nu vor � luate in considerare. Prin transmiter
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ea ofertei se intelege ca operatorul economic este de acord cu prestarea serviciilor conform cerintelor
Caietului de sarcini nr.36959/17.02.2022. Pretul ofertat va cuprinde toate costurile si cheltuielile necesa
re pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții, conform cerințelor Caietului de sarci
ni nr. 36959/17.02.2022, atașat.

Criterii de atribuire:

Oferta cu preţul cel mai scăzut şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în Caietului de sarcini nr.36959/
17.02.2022 şi în prezentul Anunţ publicitar. Oferta care va � declarată câştigătoare conform criteriului
de atribuire stabilit trebuie să îndeplinească toate cerinţele din caietul de sarcini si prezentul anunt pu
blicitar, iar valoarea fără TVA nu trebuie să depăşească valoarea estimată comunicată prin prezentul a
nunţ.

Informatii suplimentare:

Prezentul Anunţ publicitar şi Caietul de sarcini nr. 36959/17.02.2022 ataşat pe care operatorul econom
ic are obligaţia de a le respecta în întocmirea ofertei, precum şi alte documente necesare pentru achizi
ţia în cauză sunt publicate pe site-ul ww.primariacraiova.ro/Sectiunea Informatii Publice/Achizitii Publi
ce. Răspunsurile la solicitările de clari�cări din partea operatorilor interesaţi vor � publicate, de aseme
nea, la adresa anterior menţionată. Informaţii suplimentare pot � obţinute de la Serviciul Licitaţii, tel/f
ax: 0251/415907. Comunicarea privind �nalizarea achiziţiei se va face doar către ofertantul câştigător,
cu care se va încheia un contract de achiziţie publică de servicii. În cazul în care operatorul economic d
esemnat câştigător este înregistrat în SEAP, acesta va publica oferta în catalogul electronic, înainte de
semnarea contractului.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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