Nr. 33/1067/2020/31.07.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA OFERTARE

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București,
B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate
contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 05.08.2020,
ora 17:00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de evaluare
prestate de evaluatori autorizați ANEVAR pe specializarea „Evaluări bunuri mobile” (EBM), necesare
pentru evaluarea a 5 loturi de material lemnos, totalizând 378,86 m3, respectiv: Lot I - 228,87 m3
lemn rotund esență rășinoasă, - Lot II - 43,13 m3 cherestea esență rășinoasă, Lot III - 47,72 m3 lemn
de foc molid, Lot IV - 53,73 m3 lemn rotund esență rășinoasă și Lot V - 5,41 m3 cherestea esență
rășinoasă, depozitate pe raza localităților Cugir județul Alba, Voineasa, județul Vâlcea și Târgu-Jiu,
județul Gorj- (Cod CPV- 79419000-4).
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
Limba de redactare a ofertei: limba română;
Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile de la termenul limită de depunere a ofertei;
Valoarea estimată, fără TVA: 3.272,50 lei/pachet total loturi;
Criteriul utilizat pentru desemnarea câştigătorului: preţul cel mai scăzut.
Oferta semnată și ștampilată se va transmite prin e-mail la adresa achizitiipublice.anabi@just.ro,
până la data de 05.08.2020, ora 17:00.
Ofertele care nu vor fi trimise prin e-mail la adresa achizitiipublice.anabi@just.ro, până la data
limită specificată nu vor fi luate în considerare.
Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări este: 04.08.2020, ora 12:00.
- Solicitările de clarificări se vor transmite la adresa achizitiipublice.anabi@just.ro.
- Autoritatea contractantă va posta răspunsul la solicitările de clarificări primite de la operatorii
economici, fără datele de identificare ale operatorului economic care a solicitat clarificările,
în aceeași secțiune ca și anunțul inițial, respectiv la secțiunea achiziții publice de la adresa:
https://anabi.just.ro/achizitii.php și http://www.just.ro/
Caietul de sarcini care conține specificațiile tehnice poate fi accesat la secțiunea achiziții de la
adresa: https://anabi.just.ro/achizitii.php și http://www.just.ro/
Oferta financiară situată pe locul întâi în clasamentul ofertelor admisibile va fi publicată în
Catalogul Electronic din SICAP (valoarea totală lei fără TVA), cu referire la numărul anunțului de
publicitate, în situația în care ofertantul deține cont.
Oferta tehnică se va întocmi în conformitate cu specificațiile tehnice solicitate în caietul de sarcini.
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Plata pentru serviciile prestate se va face cu ordin de plată, în contul de trezorerie al operatorului
economic, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturii, conform Legii nr. 72/2013.
La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative.
NOTĂ:
a) Procedura aplicată pentru achiziţia de servicii este: achiziție directă, în conformitate cu
prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, unde se
stipulează dreptul autorităţii contractante de a achiziţiona direct produse sau servicii „în
cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei”
coroborat cu prevederile art. 43 și art. 45 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările și completările ulterioare;
b) Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0372.573.005, adresă e-mail
achizitiipublice.anabi@just.ro.
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