CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
Clubul Sportiv Municipal Ploiesti
Ploiesti, Str. Milcov nr. 1, jud.Prahova
Tel: 0244 57 46 99
Nr.3081 din 29.05.2020

ANUNT
Autoritatea contractanta Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, cod fiscal 14742948, adresa str. Milcov,
nr. 1, Ploiesti, judet Prahova, va invita sa depuneti oferte in vederea incheierii unui contract avand ca obiect:
FURNIZARE PRODUSE - CARBURANT.
Se achizitioneaza prin :
achizitie directa in conformitate cu art.7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice
Sursa de finantare:
Bugetul local
Cod CPV :
09130000-9 – (Petrol şi produse distilate)
Obiectul achizitiei publice:
FURNIZARE PRODUSE - CARBURANT
Aprovizionarea periodică cu carburant a autovehicolelor din dotarea Clubului
Sportiv Municipal Ploiești, din staţii de comercializare a carburanţilor, după cum
urmează:
- benzină fără plumb: max. 140 litri/ luna x 6 luni;
- motorina: max. 1.645 litri/ luna x 6 luni.
Valoarea estimata este de :
65.000 lei fara TVA
Criteriul de atribuire:
pretul cel mai scazut, aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini,
conform art.187, alin. (3), lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Cerinte :
Produsul va fi livrat direct de la staţiile furnizorului, pe baza card-ului emis de furnizor
pentru fiecare autovehicul, utilaj sau echipament din dotarea beneficiarului, astfel încât la fiecare
alimentare se va verifica corespondenţa între numărul de circulaţie al autovehicolului înscris pe
card/baza sportiva şi numărul real al autoturismului pentru care face alimentarea, si se va elibera de
staţie la fiecare alimentare, bon fiscal ce va fi dat delegatului beneficiarului;
Card-urile de credit carburant auto vor avea inscripţionate pe ele numărul de înmatriculare
ale mijloacelor auto proprii Clubului Sportiv Municipal Ploiești şi vor fi emise de către ofertant
gratuit pe baza listei înaintate de către beneficiar.
Furnizorul trebuie să aibă posibilitatea de a oferi beneficiarului situaţia operaţiunilor
efectuate de fiecare card în parte (nr. de înmatriculare, data şi ora operaţiunii, cantitate, tip de
carburant, preţ, staţie de alimentare, numărul de bon fiscal).Aceste informaţii vor fi anexate la
fiecare factură.
Furnizorul trebuie să aibă posibilitatea introducerii restricţiei pe card a tipului de carburant
cantitativ şi valoric.
Utilizarea card-urilor de alimentare să poată fi realizată pe tot teritoriul României.
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Ofertele se vor depune la sediul CSM Ploiesti din str. Milcov, nr. 1, la Secretariat, in plic inchis si
sigilat pana la data 04.06.2020, ora 16:00.
Operatorii economici care se vor inscrie, pot participa la deschiderea ofertelor in data de 05.06.2020,
ora 10:00 la sediul CSM Ploiesti.
Conditii de participare:
Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV, conform anunt. Solicitam mentionarea
la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Club Sportiv Municipal Ploiești, pentru o
mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul institutiei, doar
cele postate in catalogul electronic SEAP. Ofertele si propunerea tehnica intocmita in conformitate
cu cerintele caietului de sarcini, se va depune in plic inchis/sigilat cu scrisoare de inaintare, conform
specificatiilor din anuntul publicat pe site-ul CSM PLOIESTI la adresa
https://www.csmploiesti.ro/anunturi/ si pe site-ul SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.elicitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr.
__ADV1149908 __din __29.05.2020 10:45__ .
Relatii la :
telefon: 0244/574699 – Inspector de specialitate – dl. Marian Anghel si prin
email: office@csmploiesti.ro.

DIRECTOR
GROZEA Stefan

SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE
Cristian IONITA

Intocmit,
Marin Roxana
Birou Achizitii Publice
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