INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE–
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Str. Donat, nr. 67-103, 400293, Cluj-Napoca, ROMANIA
Tel.: +40-264-584037; Fax: +40-264-420042; GSM: +40-731-030060
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Aprobat,

Nr. 1253 / 01.07.2020

Director General
Romulus-Valeriu-Flaviu Turcu

Anunt SEAP nr. ADV1155935 din 01.07.2020
INVITATIE
de participare la atribuirea contractului pentru achizitia
Denumire contract: Transport substante corozive (A.D.R. clasa 8)
1 buc.
Cod CPV: 60180000-3 Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer
Tipul achiziţiei: servicii
Valoare estimată: 3.500,00 – 4.500,00 lei (fără TVA)
Descriere contract: Transport substante corozive (A.D.R. clasa 8)

1buc.

Cu următoarele caracteristici:
Se solicită transportul unei cantităţi de maxim 22 tone de acid sulfuric, cu
concentratia de 65-70% (volum total = 12 mc), de la sediul autoritatii contractante
(Cluj-Napoca, str. Donat, nr. 67-103, jud. CLUJ) pana la sediul UTCHIM S.R.L.
(Râmnicu Vâlcea, str. Buda, nr. 12, jud. VÂLCEA).
DOCUMENTE ÎNSOŢITOARE
a) Fisa cu date tehnice de securitate;
b) Buletin de analiza.
Conditii de participare:
Pot depune oferte persoane fizice sau juridice inregistrate la Registrul
Oficiului Comertului, cuprinse in Catalogul E-licitatie.
Ofertantul trebuie sa detina licenta de transport si, dupa caz, licenta de executie
pentru vehiculele utilizate la transportul marfurilor periculoase, certificat de agreere
pentru vehiculul care transporta marfa, eliberat de "Registrul Auto Român"- R.A.R.
(corespunzator tipului de marfa ADR transportata).
Vehiculul rutier trebuie sa aiba toate dotarile si echipamentele necesare conform
prevederilor ADR:
- panouri si etichete de pericol pentru semnalizare;
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- certificat A.D.R. - certificatul de pregatire profesionala eliberat de Ministerul
Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana - ARR, pentru conducatorii de
autovehicule care transporta marfuri periculoase;
-consilier de siguranta care va detine un certificat de pregatire profesionala
pentru marfuri periculoase, eliberat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea
Rutiera Romana - ARR;
-conducatorul autovehiculului care transporta marfa periculoasa sa detina
permis de conducere cu o vechime mai mare de un an de la data eliberarii acestuia.
Vehiculul rutier trebuie sa aiba inspectia tehnica periodica valabila pentru toata
durata transportului.
Criterii de adjudecare:
Pretul cel mai scazut in conditiile satisfacerii tuturor cerintelor din anunt.
Cerintele specificate în prezentul anunt sunt minimale, obligatorii şi
eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste conditii sunt declarate neconforme
potrivit prevederilor Art. 137, al.(3), litera a) din HG nr. 395/2016 - oferta „nu
satisface în mod corespunzător cerinţele..”.
Informatii suplimentare: Se solicita realizarea transportului cu autocisterna, in caz
contrar ofertantul trebuie sa asigure transportul recipientelor de depozitare si transport
ale Autoritatii Contratante, la sediul acesteia.
Conditii contractuale:
Durata contractului: 30 zile de la semnarea contractului de servicii.
Termen de plata: plata prin OP la 30 zile de la primirea facturii emisa in baza
Procesului verbal de predare-primire emis dupa livrarea marfii la beneficiar.
Termenul de depunere a ofertelor: 06 iulie 2020, ora 13:00.
Oferta se va transmite pe e-mail la adresa: radu.trusca@itim-cj.ro, iar
oferta declarată câştigătoare se va publica în SEAP sub denumirea “Transport
substante corozive (A.D.R. clasa 8), pentru INCDTIM Cluj”.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Autorităţii Contractante,
Ing. Radu TRUŞCĂ, tel. 0264-584037, mobil 0731-03.00.66.
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