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Denumire contract:
Intretinere si reparatii autovehicule din dotarea DGASPC Covasna

Data limita depunere oferta:
26.08.2019 13:00

Tip
anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire
CPV:

50112100-4 Servicii de reparare a
automobilelor
(Rev.2)

Valoare
estimata:

11.680,24 35.040,71 RON

Caiet de
sarcini:

CAIET
SARCINI
AUTO
2019.doc

Descriere contract:
Contractul se va derula pe o perioada de 1 an de la data încheierii contractului după cum urmează: durata
contractului ce se va încheia după atribuire va fi până la 31.12.2019, urmând ca aceasta să fie prelungită în
cepând cu data de 1 ianuarie 2020 cu 8 luni. De la acest termen părțile contractante rezervă și dreptul la p
osibilitatea prelungirii automate a duratei contractului, pe perioade egale de cel mult 1 an, în cazul în care
nici una dintre prți nu solicită rezilierea contractului sau renunțarea la contractul inițial, având în vedere na
tura și specificul achiziției. (clauza se va stabili și va fi prevăzut în contract numai cu acordul comun al părți
lor la încheierea contractului).Pe întreaga durata contractului, prețul acestuia va fi condiționată de existenț
a resurselor financiare asigurate prin bugetul autorității contractante cu această destinație. Celelalte aspec
te privind contractul sunt aratate in caietul de sarcini.

Conditii referitoare la contract:
Pentru autovehiculele din dotarea DGASPC Covasna se va încheia un contract de service și achiziție piese
de schimb, motiv pentru care prestatorul trebuie să dețină cel putin un punct de lucru în Municipiul Sfântu
Gheorghe. Prestatorul va prezenta o declarație pe proprie răspundere că posedă următoarele dotări consi
derate a fi necesare pentru realizarea serviciilor supuse achiziției: - atelier reparații dotat cu minimum 2 ele
vatoare; - atelier reparații electrice; - stand de probă pentru direcție: - tester electronic pentru diagnosticar
e parametri de funcționare, Valoarea de 11.680,24 lei reprezinta valoarea estimata pentru 4 luni de cotract,
iar valoarea de 35.040,71 valoarea pentru 12 luni de contract.Celelalte conditii referitoare la contract sunt
aratate in caietul de sarcini.

Conditii de participare:
Sunt aratate in caietul de sarcini. Obiectul activitatii secundare/principale a ofertantului trebuie sa coincide
cu obiectul achizitiei. Se solicita copie dupa certificatul de inregistrare in registrul comertului sau certificat
constatator, pentru demonstrarea acestei cerinte.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut cu respectarea celor solicitate in caietul de sarcini.

Informatii suplimentare:

Prezentarea și transmiterea ofertelor: Întreaga documentație de ofertare, conținând documentele de calific
are, propunerea tehnică și propunerea financiara poate fi depusă direct la sediul autorității contractante (s
ecretariat, etaj 2, cam.26) sau transmisă prin poștă sau curierat rapid, cu confirmare de primire, până la dat
a și ora limită de primire a ofertelor, adică 26.08.2019 ora 13,00. Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA
. Nu se acceptă oferte transmise prin fax sau prin e-mail. Toate documentele ofertei vor fi introduse într-u
n singur plic, netransparent și sigilat corespunzator, într-un singur exemplar original, cu excepția documen
telor ce pot fi prezentate și în copie cu mențiunea "conform cu originalul". Scrisoarea de înaintare nu va fi
introdusă în plic și se va înregistra împreună cu plicul sigilat, atașată acestuia.Caietul de sarcini este atasat
prezentului anunt, in SEAP. Solicitări de clarificări: până la data de 21.08.2019 ora 10.00.( tel/fax.0267/3114
15, e-mail: balo_ervin@protectiasociala.ro) Ofertele vor fi deschise în data de 27.08.2019 ora 11,00 la sediu
l autorității contractante, etaj. 3, cam.35.

