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ANUNT PUBLICITATE/SOLICITARE DE OFRTA 

 

Catre: Operatorii economici intereasati 

Autoritatea contractanta: Centrul National de Cartografie 

Adresa institutiei: Bucureşti, b-dul Expoziţiei nr.1A ,sector 1, cod poştal 012101, telefon 021 

2241621, fax 021 2241996, e-mail: cnc@cngcft.ro 

Referitor la: achizitia de servicii de supraveghere permanenta, intretinere si exploatare instalatie 

centrala termica 

Tip procedura: Achizitie directa 

Tip contract: Servicii  

Cod si denumire CPV: 71356200-0 

Valoare estimata a achiziției: 15.985,00 lei fara TVA 

Descriere contract: Achizitie servicii de supraveghere permanenta, intretinere si exploatare instalatie 

de caldura si instalatie apa calda cu personal specializat – fochist autorizat in 3 schimburi pentru 

instalatiile si echipamentele cuprinse in centrala termica, doua cazane termice cu putere 525KW, 

aflate la sediul din bld. Expozitiei 1A, sector 1, Bucuresti, asa cum sunt acestea descrise in Caietul de 

sarcini atasat, pentru perioada 01.02.2020 - 29.02.2020. 

Condiții referitoare la contract: Conform caietului de sarcini atașat. Oferta va fi semnată de către 

reprezentantul ofertantului sau o persoană împuternicită. 

Condiții de participare:  

- este necesar ca operatorul economic sa fie inscris in SICAP; 

- operatorul economic trebuie sa detina cont in Trezorerie  

- plata serviciilor prestate se va efectua in minim 30 de zile de la data inregistrarii facturii; 

- ofertele, depuse de catre operatorii economici, trebuie sa fie valabile minim 15 zile; 

- respectarea conditiilor din caietul de sarcini; 

- se vor lua in considerare doar ofertele care contin toate solicitarile din caietul de sarcini si anunt; 

- operatorul economic trebuie sa depuna urmatoarele documente: 

 Certificatul constatator emis de ONRC din care sa rezulte domeniul de activitate 

principal/secundar si sa corespunda cu obiectul serviciilor care urmeaza a fi 

achizitionate; 

 Copii conform cu originalul dupa autorizatia ISCIR pentru meseria de fochist. 

Data limita de depunere a ofertelor: 29.01.2020. 

Ofertele se depun pana in data de 29.01.2020, ora 23:59 pe adresa de email; bmap@cngcft.ro. 

Ofertele depuse dupa ora specificata sau pe alte adrese de email nu se vor lua in considerare. 

Criterii de atribuire: Va fi declarata castigatoare oferta cu Prețul cel mai scăzut, care indeplineste 

totodata conditiile de participare si respecta specificatiile tehnice, conform caiet de sarcini. 

Informații suplimentare: Eventualele solicitări de clarificări se vor solicita numai în scris la adresa de 

e-mail bmap@cngcft.ro.  

Intocmit: Biroul Marketing şi Achiziţii Publice 
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