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ANUNT DE PUBLICITATE

In vederea achiziţionării de Piese auto şi lubrefianţi motoare barcă din cadrul
5 5 5

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat” al judeţului Timiş, vă rugăm să ne 

înaintaţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 18.07.2022 ora 10:00 pentru 

următoarele produse:

- Cod CPV 09211100-2 - Lubrefianţi motoare ( conform specificaţiilor tehnice ataşate )

- Cod CPV 34300000-0 -  Piese auto ( conform specificaţiilor tehnice ataşate )

Tip anunţ: cumpărări directe 

Tip contract: furnizare

Valoarea estimată Lubrefianţi motoare - 2.300,00 lei fără TVA.

Valoarea estimată Piese auto - 20.300,00 lei fără TVA.
Valabilitatea ofertei 45 zile de la data depunerii ofertelor.

Achiziţia se va finaliza în catalogul electronic din SEAP, în funcţie de alocările bugetare 

aprobate.

Livrarea produselor se va face gratuit la sediul Inspectoratului de poliţie de Frontieră al 

judeţului Brăila -  Baza Navală de Reparaţii Brăila, termen maxim de livrare: 30 de zile 

de la data comenzii.

Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la data facturării.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut/produs .
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Oferta va fi transmisă , în format electronic, la adresa de email achizitii@isutimis.ro. 

până la data de 18.07.2022 ora 10:00.

Informaţii suplimentare: persoana de contact - DĂESCU Cristian Romulus -  0256 

494045, interior 27355 -  Compartiment Tehnic.

Program de lucru: intervalul orar 08:00 -  16:00 in zilele lucratoare.

în condiţii de siguranţă, semnează electronic,

Pentru INSPECTOR ŞEF 
ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF 

Colonel,
. Semnat digital de

Florentin- Florentin-Catalin- 
Catalin-George George Pacuraru 
P a c u ra ru  Data: 2022.07.14

14:58:27 + 03 W

Ing. PĂCURARU Florentin-Cătălin-George
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Anexa ta nr. 957.966 

Timişoara 14.97.2022

SERVICIUL LOGISTIC -  Compartimentul Tehnic

ing.
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Specificaţii tehnice pachete piese şi lubrefianţi motoare barcă

Denumire achiziţie, cantitate şi unitatea de măsură

PACHETE PIESE MOTOARE BĂRCI PENTRU:
> motor YAMAHA F30AMHS69H -  8 pachete;

-  kit pompă apă — 1 kit;
-  capac pompă apă -  1 buc;
-  curea distribuţie -  1 buc;
-  termostat -  1 buc;
■ -  bujii -  1 buc;
-  filtru u le i- 1 buc;
-  filtru benzină -  1 buc;
-  ulei motor -  2 1;
-  ulei transmisie -  1 1;
-  curătitor carburator -  1 buc.

9

> motor JOHNSON J30RSOD 30CP -  1 pachet;
-  bujii -  2 buc;
-  elice -  1 buc;
-  ulei transmisie -  1 1;
-  ulei motor -  2 1;
-  filtru ulei -  lbuc;
-  kit pompă apă -1 buc.
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> motor MERCURY 8CP -  3 pachete;
-  rotor -- lbuc;

-  termostat-lbuc;
--curea-lbuc;
-- bujii -  2buc;
-  ulei motor -2  1;
-  ulei transmisie -  11;
- filtru benzină -  lbuc;
-  filtru ulei -  lbuc.

> diverse -  1 pachet
-  capac distribuţie motor YAMAHA F30 AMHS 69H — 1 buc;
-  inel etanşare pentru motor YAMAHA F30 AMHS 69H -  1 buc;
-  burduf etanşare pompă apă pentru motor YAMAHA F30 AMHS 69H ~ 5

buc;
-  burduf etanşare pompă de apă pentru motor YAMAHA F30 AMHS 69H -

1 buc.

5. Termen maxim de livrare;
~ 30 de zile de la data com enzii. 
ii'. Adresa de livrare:
■ sediul Inspectoratului de poliţie de Frontieră al judeţului Brăila -  Baza Navală de Reparaţii 
Brăila -  persoana de contact -  TARACHIU Adrian (pentru livrarea pieselor).

7. Criteriu de atribuire:
- preţul cel mai scăzut;

iii. Alte clauze:
- transport jjratuit;
- plata în 30 de zile de la data facturării;

ÎNTOCMIT
Maistru principal L?grtfpa II

/
nyii.pr. VOICU Valentin

VERIFICAT 
Ofîţgjr specialist I 

locotenent,

SCFxCristiân-Roniuliis
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