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Nesecret 
Nr. 6437/14.07.2021          

 
 

ANUNȚ/ INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
În atenția tuturor operatorilor economici interesați 

 
Casa Județeană de Pensii Brașov, cu sediul în Brașov, Str.13 Decembrie, Nr.43 A, telefon 
0268418055, în calitate de autoritate contractantă, intentioneaza, in temeiul art.  7 alin. 5 
din Legea 98/2016, privind achizitiile publice, să achiziționeze servicii de mentenanta pentru 
patru aparate de aer conditionat aflate in  patrimoniul institutiei (Serviciul Stabiliri Prestatii), 
conform caietului de sarcini. 
 

Cod CPV : 
50730000-1 Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2) 
 

Modalitatea de achiziție: 
Prin achiziție directă, din Catalogul electronic SICAP.  
 

Condiții generale de ofertare/ evaluarea ofertelor: 
 

Operatorii economici interesați, vor putea accesa și descărca de pe site-ul Casei Județene de 
Pensii Brașov/ Informații de interes public/ Achiziții publice - https://www.casadepensiibv.ro 
– Anunțul si Caietul de sarcini.  
 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară detaliată astfel încât aceasta să respecte 
cerințele din Caietul de sarcini, care sunt considerate minime și obligatorii. 
  
Prețul final ofertat va cuprinde prețul serviciilor menționate mai sus, alte costuri – franco-
depozit beneficiar. 
 
În situația nerespectării acestor cerințe, oferta este considerată neconformă. 
Oferta tehnico-financiară se va prezenta în lei, fără TVA.  
Se va menționa dacă ofertantul este plătitor de TVA.  
Nu se admit oferte alternative.  
Nu se acceptă oferte ce conțin prețuri condiționate. 
Limba de redactare a ofertei este limba română.  
Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile. 
 
Plata facturii se va face în lei, prin ordin de plată, într-un cont de trezorerie, indicat de 
furnizor, în termen de 60 de zile de la data înregistrării facturii la sediul Casei Județene de 
Pensii Brașov. 
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Operatorii economici interesați, au obligația de a posta în catalogul electronic SICAP, 
www.sicap-prod.e-licitatie.ro, oferta de preț și principalele caracteristici tehnice, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini, până în data de 19.07.2021, ora 
13.00. 
 

După postarea în catalogul electronic SICAP, operatorii economici vor transmite în mod 
obligatoriu, până în data de 19.07.2021, ora 13.00 pe adresa de e-mail: 
achizitii.bv@cnpp.ro, următoarele: 

- notificarea de postare în catalogul electronic SICAP (cu datele de identificare ale 
ofertantului și a ofertei), 

- oferta tehnico-financiară detaliată, care să cuprindă toate detaliile tehnice și 
financiare ale serviciilor ofertate. 
Condiții:  
Prestarea serviciilor se va face în termen de maxim 5 zile de la finalizarea achiziției în 
catalogul electronic SICAP, la sediul Casei Județene de Pensii Brașov din Brașov, Str. 13 
Decembrie, Nr. 43 A, în intervalul orar : de luni până joi între orele 08.00 – 16.00, vineri între 
orele 08.00 – 12.00. 
 

Criteriu de adjudecare :  
Prețul cel mai scăzut/pachet în condițiile respectării specificațiilor din Caietul de sarcini. 
 

Sursa de finanțare :  
Buget Asigurări Sociale de Stat  
 
Prezentul anunț nu reprezintă o obligație de cumpărare din partea Casei Județene de Pensii 
Brașov. 
 


