
Valoare estimata

Lei   (fara TVA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Revizii tehnice pentru 

autovehicule: LOTUL 1 - 

Revizii tehnice pentru 

autovehicule Dacia - Renault 

8.000,00 

Revizii tehnice pentru 

autovehicule: LOTUL 4 - 

Revizii tehnice pentru 

autovehicule Mercedes-Benz 

7.500,00

RO37938154_2020_II

I.2

Ansamblu autoșasiu echipat 

cu suprarstuctură tip cârlig 

pentru transport containere 

de mari dimensiuni, 

compactoare și containere 

pentru deșeuri

42415210-3 Camioane 

dotate cu echipamente 

de manipulare (Rev.2)

1,432,800.00 Investitii 2020 CN1023271 03.08.2020 03.09.2020 Licitatie deschisa

Cel mai bun raport 

calitate – pret 

Componenta 

financiara : 80 %; 

Amplasamentul, față 

de București, al 

atelierului de service 

al Contractantului :   

5 %; Perioada de 

garanție acordată 

produselor: 15 %

ONLINE

CTE SOLUTION - 

UTILAJE 

SPECIALIZATE S.R.L. 

MHS TRUCK 

SERVICE 
Produse

Procedura anulata în 

conformitate cu dispozițiile 

art. 212, alin. (1), litera a) 

din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice

ROTARU TRAILERS 

S.R.L.

S.C. HIT TOOLS S.R.L.

Autoatelier mobil pentru 

reparații mecanice

34144220-6 Vehicule de 

depanare (Rev.2)
230,000.00 Investitii 2020 CN1024077 26.08.2020 28.09.2020  Licitatie deschisa Pretul cel mai scazut ONLINE

În data de 28.09.2020 

procedura a fost anulata 

automat în SEAP deoarece 

la data limita de depunere 

oferta nu au existat 

ofertanti înscrisi.

SC COPROT SRL

SC CRIBO PLAST SRL

GRUPPO DAMIDIO 

SRL

SC PRISTA OIL 

ROMANIA SA

Revizii tehnice pentru 

autovehicule: LOTUL 1 - 

Revizii tehnice pentru 

autovehicule Dacia - Renault 

8.000,00 

Revizii tehnice pentru 

autovehicule: LOTUL 2 - 

Revizii tehnice pentru 

autovehicule Mercedes-Benz 

7.500,00

RO37938154_2020_II

I.1

Măturătotori alei și accesorii 

(lamă de zăpadă, sărăriță, 

sistem de spălat cu 

presiune)

34921100-0 - Masini de 

maturat strazile (Rev.2) 

34144420-8 Vehicule de 

imprastiat sare (Rev.2)

42716110-2 Echipament 

de spalare (Rev.2)

43313100-1 Pluguri 

pentru zapada (Rev.2)

2.483.000,00 Investitii 2020 CN1022809 17.07.2020 24.08.2020 Licitatie deschisa

Cel mai bun raport 

calitate – pret 

Componenta 

financiara : 80 %; 

Amplasamentul, față 

de București, al 

atelierului de service 

al Contractantului :   

10 %; Perioada de 

garanție acordată 

produselor: 10 %

ONLINE

CTE SOLUTION - 

UTILAJE 

SPECIALIZATE S.R.L. 

Produse

Având în vedere apariția 

unei constrângeri 

independente de voința 

Autorității contractante, ca 

urmare a actiunii sub 

nr.2031/3/2020 introduse 

de Instituția Prefectului 

Municipiului Bucuresti la 

Sectia a II-a contencios 

administrativ și fiscal, este 

imposibilă încheierea 

contractului. Procedura 

anulata în conformitate cu 

dispozițiile art. 212, alin. (1), 

litera c) din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile 

publice

ENERGO-METR 

S.R.L. 

EURO MODUL S.R.L. 

HIT TOOLS  S.R.L.

ENDRESS POWER 

ROMANIA  S.R.L.

HIT TOOLS  S.R.L.

CTE SOLUTION - 

UTILAJE 

SPECIALIZATE S.R.L. 

DMV AVIATECH 

S.R.L.

RO37938154_2020_I.

1.2
Revizii utilaje

50100000-6 - Servicii de 

reparare si de 

intretinere a vehiculelor 

si a echipamentelor 

aferente si servicii 

conexe (Rev.2)

66.500,00 

BVC 2020 Cheltuieli 

cu intretinerea si 

reparatii

SCN1073977 26.08.2020  09.09.2020
Procedura 

simplificata
Pretul cel mai scazut ONLINE

CTE SOLUTION - 

UTILAJE 

SPECIALIZATE S.R.L. 

Servicii

Procedura anulata în 

conformitate cu 

dispozițiile art. 212, alin. 

(1), litera c) din Legea 

nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice.   La 

data prezentei constatam 

ca datele solicitate nu 

sunt suficiente pentru 

fundamentarea pretului 

pentru fiecare revizie 

deoarece nu s-au 

solicitat si devizele 

pentru fiecare tip de 

revizie si echipament. 

Consideram ca, doar cu 

datele solicitate, 

respectiv preturile unitare 

pentru materiale si 

manopera nu se pot 

asigura conditiile de 

legalitate si conformitate 

in decontarea lucrarilor 

si pe cale de consecinta 

va solicitam sa aprobati 

anularea procedurii.

Având în vedere apariția 

unei constrângeri 

independente de voința 

Autorității contractante, 

ca urmare a actiunii sub 

nr.2031/3/2020 introduse 

de Instituția Prefectului 

Municipiului Bucuresti la 

Sectia a II-a contencios 

administrativ și fiscal, 

este imposibilă 

încheierea contractului. 

Procedura anulata în 

conformitate cu 

dispozițiile art. 212, alin. 

(1), litera c) din Legea 

nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice

RO37938154_2020_II

I.2

Ansamblu autoșasiu echipat 

cu suprarstuctură tip cârlig 

pentru transport containere 

de mari dimensiuni, 

compactoare și containere 

pentru deșeuri

42415210-3 Camioane 

dotate cu echipamente 

de manipulare (Rev.2)

1,432,800.00 Investitii 2020 CN1025221 13.10.2020 16.11.2020 Licitatie deschisa

Cel mai bun raport 

calitate – pret 

Componenta 

financiara : 80 %; 

Amplasamentul, față 

de București, al 

atelierului de service 

al Contractantului :   

5 %; Perioada de 

garanție acordată 

produselor: 15 %

ONLINE Produse

În data de 10.11.2020 

procedura pentru LOTUL 1 

si LOTUL 2 a fost anulata 

automat în SEAP deoarece 

la data limita de depunere 

oferta nu au existat 

ofertanti înscrisi.

10.11.2020
Procedura 

simplificata
Pretul cel mai scazut ONLINE Servicii

RO37938154_2020_I.

1.1

50110000-9 - Servicii de 

reparare si de 

intretinere a 

autovehiculelor si a 

echipamentelor conexe 

(Rev.2)

BVC 2020 Cheltuieli 

cu intretinerea si 

reparatii

SCN1077246 20.10.2020

RO37938154_2020_II.

1.2
Achizitionare Ulei

09211000-1 Uleiuri 

lubrifiante si agenti 

lubrifianti (Rev.2)

18,200.00

BVC 2020 Cheltuieli 

cu combustibili 

lichizi si solizi

SCN1076359 06.10.2020 26.10.2020
Procedura 

simplificata

Procedura anulata în 

conformitate cu dispozițiile 

art. 212, alin. (1), litera a) 

din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice

Remorcă (2 axe - pentru 

transport echipamente)

34223300-9 Remorci 

(Rev.2)
35,775.00 Investitii 2020 SCN1073976 26.08.2020 08.09.2020

Procedura 

simplificata
Pretul cel mai scazut ONLINE

 PROCEDURI ANULATE - 2020

Denumire COD CPV
Anunt de 

participare
Data publicare

Procedura de 

achizitie

Ofertanti 

Denumire firma

Modalitate de 

desfasurare

Data limita 

depunere
Sursa finanţării

Asociaţi/                 

subcontractanţi          

/terţi/susţinători

06.10.2020
Procedura 

simplificata
Pretul cel mai scazut

RO37938154_2020_II

I.21

ObservatiiTipul contractului

Criteriu de 

evaluare a 

ofertelor

RO37938154_2020_I.

1.1

50110000-9 - Servicii de 

reparare si de 

intretinere a 

autovehiculelor si a 

echipamentelor conexe 

(Rev.2)

SCN1071550 14.07.2020

Numar de referinta

În data de 28.07.2020 

procedura pentru LOTUL 1 

si LOTUL 4 a fost anulata 

automat în SEAP deoarece 

la data limita de depunere 

oferta nu au existat 

ofertanti înscrisi.

Servicii28.07.2020
Procedura 

simplificata
Pretul cel mai scazut ONLINE

BVC 2020 Cheltuieli 

cu intretinerea si 

reparatii

Pretul cel mai scazut ONLINE Produse

Procedura anulata în 

conformitate cu dispozițiile 

art. 212, alin. (1), litera a) 

din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice

Produse

Având în vedere apariția 

unei constrângeri 

independente de voința 

Autorității contractante, ca 

urmare a actiunii sub 

nr.2031/3/2020 introduse 

de Instituția Prefectului 

Municipiului Bucuresti la 

Sectia a II-a contencios 

administrativ și fiscal, este 

imposibilă încheierea 

contractului. Procedura 

anulata în conformitate cu 

dispozițiile art. 212, alin. (1), 

litera c) din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile 

publice

ONLINE Produse

Având în vedere apariția 

unei constrângeri 

independente de voința 

Autorității contractante, ca 

urmare a actiunii sub 

nr.2031/3/2020 introduse 

de Instituția Prefectului 

Municipiului Bucuresti la 

Sectia a II-a contencios 

administrativ și fiscal, este 

imposibilă încheierea 

contractului. Procedura 

anulata în conformitate cu 

dispozițiile art. 212, alin. (1), 

litera c) din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile 

publice

RO37938154_2020_II

I.3

Container (cu destinatie 

depozit)

44618100-6 Containere 

usoare (Rev.2)
251.300,00 Investitii 2020 SCN1073978 26.08.2020 09.09.2020 

Procedura 

simplificata
Pretul cel mai scazut ONLINE

RO37938154_2020_II

I.21

Remorcă (2 axe - pentru 

transport echipamente)

34223300-9 Remorci 

(Rev.2)
35,775.00 Investitii 2020

Produse

SCN1073978 18.09.2020


