ROMÂNIA

Avocatul Poporului
Str. Eugeniu Carada , nr. 3, Sector 3, Bucureşti
Telefon +40-21-312.71.01 Fax: +40-21-312.49.21 Internet: http://www.avp.ro E-mail: avp@avp.ro

ANUNȚ PUBLICITAR

Autoritatea contractantă
Avocatul Poporului
Adresa poștală: Str. Eugeniu Carada, Nr.3, Sect.3, București,
Persoană de contact: Marian Croitoru
Tel. +4021 312.71.02, Email: administrativ@avp.ro, Fax: +40 21 312.49.21
Tip anunț: Achiziție directă
Tip contract: Servicii
Denumire achiziție: Furnizarea de polițe CASCO și RCA
COD CPV: 66516100-1
Descrierea contractului: Achiziţionarea de asigurări CASCO pentru:
- 5autoturisme Toyota Corolla, an de fabricație 2015,
și de asigurări RCA pentru :
- 1 autoturism Toyota Prius, an de fabricatie 2012;
- 5 autoturisme Toyota Corolla, an de fabricație 2015;
Valoarea estimată a contractului, fără TVA: 28.000 LEI
Sursa de finanțare: Bugetul Instituției Avocatul Poporului
Condiții contract:
- Condiții de plată: autoritatea contractantă execută obligația de plată a sumelor de
bani prin virament, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 30 de zile calendaristice
de la data primirii facturii pe bază de proces verbal.
- Condiții de furnizare a serviciilor: livrarea serviciilor se va face până pe data de

29.11.2016, pe cheltuiala furnizorului, la sediul din București al instituției Avocatul
Poporului.
- Conditii participare: Operatorul economic trebuie să fie înregistrat în SEAP.
Ofertantul va completa oferta, specificând prețul unitar fără TVA, cantitatea totală și
valoarea totală. Valabilitatea ofertelor trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul
limită de primire a ofertelor.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Data și ora limită de depunere a ofertelor: 25.11.2016, ora 10:00
Data și ora limită de deschidere a ofertelor: 25.11.2016, ora 16:00
Modalități de depunere a ofertelor : Registratura Instituției Avocatul Poporului, str.
Eugen Carada nr.3, sect. 3, București sau pe email la adresa: administrativ@avp.ro
Informații suplimentare: Ofertele se pot transmite prin email sau prin poștă, la adresele
specificate mai sus. Oferta stabilită câștigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia,
împreună cu comunicarea transmisă către ofertantul câstigător, vor constitui un contract
angajant între părți. Clarificări se pot obține de la Biroul Administrativ al instituției, în
baza unei solicitări scrise, transmisă prin fax la nr. +40 21 312 71 03 sau pe e-mail la
adresa administrativ@avp.ro . Persoană de contact: Marian Croitoru
Program de lucru 08.00-16.30
Ofertantul a cărui ofertă va fi acceptată va depune informațiile necesare în catalogul
electronic din SEAP, în termen de maxim 2 zile de la primirea unei comunicări în acest
sens.

Avizat: Clain Luminița, Șef birou administrativ
Întocmit: Marian Croitoru, Expert birou administrativ

