Nr .72007/6/13.09.2013
Către:
...................................................................
Tel/Fax……………
Referitor la: solicitare ofertă anvelope pentru autovehicule
Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal
4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ în
vederea achiziţionării a 12 anvelope „all seasons” din care 8 anvelope cu
caracteristicile 195/65/R15 91H pentru autovehiculele B01MJY, B01MJN, marca
Skoda Octavia Tour şi 4 anvelope cu caracteristicile 205/55/R16 91H pentru
autovehiculul B02MJB, marca VW Passat. ;
Informaţii suplimentare:
Procedura aplicată pentru desemnarea câştigătorului: „cumpărare 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. Sursa de finanţare: bugetul de stat;
2. Limba de redactare a ofertei: limba română.
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: până la data de 30.09.2013, inclusiv.
4. Preţul ofertei este ferm în lei;,
5. Criteriul utilizat pentru desemnarea câştigătorului: preţul cel mai scăzut.
6.Livrarea, montarea, echilibrarea anvelopelor noi şi demontarea anvelopelor vechi se va
face în termen de maxim 3 zile lucrătoare la data transmiterii comenzii ferme către
furnizor şi se va face gratuit.
7. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 19.09.2013, ora 12:00.
8. Plata se va face cu OP în contul de trezorerie al furnizorului în termen de maxim 30
zile calendaristice de la data primirii facturii, dacă această dată este ulterioară
recepţiei produselor, în caz contrar termenul curgând de la data recepţiei
produselor.
9. Oferta semnată şi ştampilată se va transmite până la data de 19.09.2013, ora
15:00, prin e-mail la adresa achizitiipublice@just.ro .
Ofertele care nu vor fi trimise pe e-mail până la data si ora menţionate mai sus nu vor
fi luate in considerare.
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Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, e-mail
achizitiipublice@just.ro Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Luisa POPA.
Cu stimă,

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
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