Nr. 1166/29.05.2019
Către:
Toţi operatorii economici interesaţi

Obiect achizitie: 1 pachet anvelope autoturisme, compus din:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

6 bucati ANVELOPE DIRECTIE 315/80 R 22,5 INFINITY LLA08 – 156 / 150 L sau echivalent
38 bucati ANVELOPE TRACTIUNE 315/80 R22,5 – CORDIANT VM1 – AST – 156/150 K sau echivalent
10 bucati ANVELOPE DIRECTIE 13 R 22,5 – BOTO BT 168- 156/150 L sau echivalent
36.bucati ANVELOPE TRACTIUNE 13 R 22,5 – BOTO BT 188 – 156/150 K sau echivalent
6 bucati ANVELOPE DIRECTIE 285/70 R 19,5 – LINGLONG F820 – 146/144 M sau echivalent
8 bucati ANVELOPE TRACTIUNE 285/70 R 19,5 – LINGLONG LDL 831 – 146 /144 M sau echivalent
4 bucati ANVELOPE 385/65 R 22,5 INFINITY LLA 18 – 160 J sau echivalent
4 bucati ANVELOPE 235/75 R 17,5 – BOTO BT926 – 143/141 J.

Conditii tehnice si administrative: Anvelopele vor fi noi, de serie din productia curentă (ultimele 12 luni
de la data înaintării ofertei); Punctul de service al anvelopelor trebuie să fie situat pe o raza de 4 km de
la sediul autorității contractante, str Eternității, nr. 45, Timișoara.
Conditii de pret: pretul ofertat va include si costurile legate de manopera ( demontat, dejantat, jantat,
echilibrat si montat), manopera care va fi asigurata prin intermediul Punctului de service al anvelopelor
declarat in anexa la formularul de oferta.
Termen de livrare si montaj: maxim 4 ore de la intrarea maşinii în punctul de service.
Conditia de garantie anvelope: Anvelopele vor fi garantate 24 de luni de la data recepţiei.
Valoarea estimată a achiziţiei: 123.850,00 lei fără TVA / pachet.
Conditia de plata: cu OP la 60 de zile calendaristice de la livrare si receptie / comanda.
Ofertele se vor trimite la adresa de email: bogdan.mihaescu@sdm-tm.ro, pâna la data de 04.06.2019, orele
15:30, utilizând formularul ataşat (inclusiv anexa). Oferta va fi semnată şi stampilată, şi apoi scanată
pentru a fi trimisă pe email. Ofertantul declarat câştigător va încărca în catalogul propriu din SICAP oferta,
conform indicaţiilor achizitorului.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate doar in scris, pe email-ul indicat: bogdan.mihaescu@sdm-tm.ro.
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