
 
Anunț achiziție 

 
”Serviciul de întreținere și reparații autovehicule” 

 
Tip anunț: Achiziție directă 

 
Tip contract: Servicii 

 
Denumire achiziție: ”Serviciul de întreținere și reparații autovehicule” 
 

Coduri CPV: 
-50112000-3 Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor 

-71631200-2 Servicii de inspecție tehnică a automobilelor 
 

Descriere achiziției:   

Obiectul achiziției „Serviciul de întreținere și reparații autovehicule” constă în 

efectuarea următoarelor operațiuni: 
-reparații mecanice și electrice, servicii ce se vor executa în urma constatării 
(vizuale, prin probe, prin diagnoza auto) a defecțiunilor autovehiculelor. 
-întreținere autovehicule, servicii de revizii tehnice periodice a autovehiculelor 
conform specificațiilor producătorului. 
-reparații de tinichigerie-vopsitorie. 

 -efectuarea inspecţei tehnice periodice la autovehiculelor. 

 
Valoarea estimată fără TVA: 35.574,95 lei fără TVA 
 

Condiții achiziție: Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază 
de contract, conform caiet de sarcini anexat. 

 
Condiții de participare:  
- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 33166/18.02.2020 

și a anexelor 1, 2, 3 și 4; 
- prezentarea Certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să 

probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate 
al operatorului economic. 
 

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile. 
 
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel 

încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a 
corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini și a 

anexelor 1, 2, 3 și 4 atașate. 
 
Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 6 Modul de prezentare a ofertei 

din Caietul de sarcini nr. 33166/18.02.2020 și a anexelor 1, 2, 3 și 4 atașate. 
 

Criterii de adjudecare: atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai 
scăzut”.  
 

Data afișării anunț: 28.02.2020 



 
Data limită primire oferte: 06.03.2020, ora 23:59 
 

 
Modalitate desfășurare: 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform 
prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: 
nilghiun.manea@primaria-constanta.ro. 

 
Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 

03.03.2020 pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro. 
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