
ANUNŢ DE LICITAŢIE  DESCHISĂ
ACHIZITIONARE AUTOTURISME PENTRU PRIMĂRIA 

 MUNICIPIUL ALBA IULIA

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii 
contractante:  MUNICIPIUL ALBA IULIA ,  cod  fiscal  4562923,  strada   Calea  Motilor, 
nr.5A cod poştal 510134, Alba Iulia, tel/fax: 0258/811993, e-mail: investitii@apulum.ro
2.   Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furnizare produse: 

licitaţie deschisă
3.         Forma contractului: contract de furnizare de produse 
4. Locul de livrare a produselor: Primăria  municipiului Alba Iulia
5. Natura produselor care urmează a fi achiziţionate: 4 autoturisme cu specificaţiile tehnice 

precizate în caietul de sarcini. Achiziţionarea se va realiza prin cumpărare.
1. Contractul este divizat pe loturi, ofertanţii având posibilitatea de a depune oferte pentru 

unul, mai multe sau toate loturile.
Lot 1.AUTOTURISME  BERLINE CU SPECIFICAŢIILE TEHICE PRECIZATE ÎN 
CAIETUL DE SARCINI - 3 BUC. COD CPV – 34112000-5
Lot  2.AUTOTURISM   BREAK  CU  SPECIFICAŢIILE  TEHICE  PRECIZATE  ÎN 
CAIETUL DE SARCINI  - 1 BUC. COD CPV  - 34111000-8

7. Nu se depun oferte alternative
1. Documentaţia  de  atribuire  poate  fi  achiziţionată  de  la  Biroul  Achiziţii  Publice, 

Monitorizare  din  cadrul  Primăriei  Municipiului  Alba  Iulia,  str.Calea  Moţilor,  nr.5A, 
camera 113, tel/fax: 0258 811993, începând cu data de 27.04.2007 după achitarea sumei 
de 10 lei/exemplar. Plata se poate face numerar la casieria unităţii sau prin Ordin de plată 
în contul RO89TREZ0025006XXX000175

2. Termenul limita de primire a ofertelor: 24.05.2007, ora 10.00.
Ofertele se depun la adresa: Primaria municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, nr.5A
Limba redactării ofertelor: limba romana

10. Persoanele  autorizate  sa  asiste  la  deschiderea  ofertelor:  reprezentanţii  legali  sau 
împuterniciţi a ofertanţilor.

Data,  ora  si  locul  deschiderii  ofertelor:  24.05.2007,  ora  11.00,  Primaria  municipiului 
Alba Iulia, camera 113.
11. Garanţiile de participare solicitate: Lot 1 – 1600 lei; Lot 2 – 400 lei.
12. Finanţarea achiziţiei se va realiza de la bugetul local.
13. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a 
atribuit contractul de furnizare (unde este cazul):  acord de asociere 
14. Informaţii  privind condiţiile de eligibilitate,  precum şi  cerinţele minime cu privire la 
capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul:
Condiţii de eligibilitate : conform fişei de date a achiziţiei



Condiţii tehnico-economice: Copia ultimului bilanţ contabil depus la organele fiscale din raza de 
apartenenţă , vizate de acestea.
15. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 zile 
16. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:  oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic.
17. Instituţia responsabila pentru soluţionarea contestaţiei:  Autoritatea Nationala pentru 
Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, Bucureşti, Bd.Dinicu Golescu, nr.38, sector 1
18. Data publicării  în Monitorul Oficial  al României,  Partea a VI-a - Achiziţii  publice, a 
anunţului de intenţie sau menţionarea inexistenţei unui astfel de anunţ: nu s-a publicat anunţ de 
intenţie
19. Data transmiterii  anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul  Oficial": 
26.04.2007
 



                                              
Către, 
REGIA AUTONOMĂ “MONITORUL OFICIAL”

          Şoseaua Panduri , nr.1, bloc P33, sectorul 5 , fax: 021-410 77 36,
          Bucureşti

Având în  vedere  prevederile  articolelor  54(a)  si  55(1)  din  Ordonanţa  de 
Urgenţă  a  Guvernului  României  nr.34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 
de concesiune de servicii, vă rugăm să publicaţi în MONITORUL OFICIAL partea 
VI-a anunţul de licitaţie deschisă anexat . 

Alba Iulia, 26.04.2007

    PRIMAR,        DIRECTOR,
MIRCEA HAVA SILVIA MOLDOVAN

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
BIROU ACHIZITII PUBLICE, MONITORIZARE
Cod 510134, Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A
Telefon/fax: 0258/811993; 0258/812545
Nr.________________/2007
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