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Nr.8.5/24.11.2021 

In atentia agentilor economici 
 

INVITAȚIE DE OFERTARE 
- Servicii inchiriere autovehicul fara sofer – 135004 - 

 
Asociatia Culturala Romania in Lume, cu sediul în Bucuresti, Bd. Prof. Dr. gh. Marinescu, nr 51, 
sect 5, cod de înregistrare fiscală 14045274, în calitate de BENEFICIAR al proiectului „Cresterea 
competentelor prin stagii de practica inovative”  – cod SMIS 135004 și în vederea implementării 
proiectului ante-menționat, intenționează să achiziționeze Servicii inchiriere autovehicul fara sofer, 
conform celor cuprinse în prezenta invitație. 
 
Vă invităm să ne înaintați oferta dumneavoastră pentru servicii Servicii inchiriere autovehicul fara 
sofer: 
 

1. Denumire invitaţie: “ Servicii inchiriere autovehicul fara sofer – 135004”. 

2. Modalitatea de desfăşurare: achiziţie directă. 

3. Pentru depunerea ofertei se vor avea în vedere formularele atașate. 

4. Împărţirea pe loturi: NU 

5. Valoarea totală estimată fără TVA: 81176.49 lei fara TVA (valoare maxima decontabila 
pe luna 4775.09 lei fara TVA/autovehicul). 

6. Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut. 

7. Cod CPV 60170000-0 PB04-7 Servicii de închiriere autovehicul fără șofer  

8. Tip contract: servicii. 

9. Obiectul contractului: “ Servicii inchiriere autovehicul fara sofer – 135004”. 

10. Data limită de depunere a ofertelor: 02.12.2021, ora 18:00 

11. Adresa la care se transmit ofertele:  Bucuresti, Bd. Prof. Dr. gh. Marinescu, nr 51, ap.1, sect 

5 sau adresa de e-mail acrl.office@gmail.com   

mailto:acrl.office@gmail.com
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12. Limba de redactare a ofertei: Română 

13. Tip de finanţare şi modalitate de plată: se va face în termen de 60 de zile de la eliberarea 

fiecarei facturi. 

14. Moneda în care se transmite oferta de preţ:  lei 

15. Modul de obţinere a documentaţiei:  ataşat invitaţiei. 

16. Persoana de contact: Adrian Liptac, tel. 0748155050, e-mail: acrl.office@gmail.com   

17. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al 

solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitaţie şi 

este clasată pe primul loc, achiziţia se va finaliza prin cumpărare directă. 

Vă rugăm să confirmaţi primirea prezentei invitaţii, la adresa de e-mail: acrl.office@gmail.com 

 
 

Întocmit, 

Adrian Liptac 

 
          DATA: 24.11.2021 


