
CERC2022 - 426/16.05.2022 

Servicii de tiparire a voucherelor de vacanta electronice și livrarea lor, cod CPV 79823000-9 

ADV 1291983/16.05.2022 

Valoarea estimata:   0,01 lei fără TVA 

Descriere contract: 

Serviciile de tiparire și livrare a vocuherelor de vacanta electronice pentru Serviciul Public de 

Administrare CERC, se vor realiza, conform caietului de sarcini nr. 401/09.05.2022. 

Cantitatea de vouchere de vacanță pe suport electronic: maxim 5 vouchere în format electronic, cu 

valoare nominală de 1450 lei.  

Voucherele de vacanta au perioada de valabilitate un an de la data emiterii lor.  

Conditii referitoare la contract: 

Serviciile vor fi prestate , conform documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt si postat pe 

pagina de internet a autoritatii contractante www.cerctm.ro , categoria Anunturi/Achizitii. 

Pretul estimat pentru achizitionarea serviciilor  este de 0,01 lei fără TVA/contract.  

Conditii de participare: 

Operatorii economici interesati vor transmite oferta la adresa de e-mail: office@cerctm.ro  sau depusa 

pe suport de hartie la sediul autoritatii contractante - Serviciul Public de Administrare CERC , 

Timisoara, str. Paul Morand, nr. 15, pana cel tarziu la data de  18.05.2022, ora 13:00. Oferta va 

cuprinde: 

 Propunerea tehnica, care va fi elaborata astfel incât sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in 

totalitate cerintele impuse in Caietul de sarcini; 

 Propunere financiara( Formularul de oferta)  

Doar ofertantul a carei oferta va fi declarata admisa trebuie sa prezinte urmatoarele documente de 

calificare:  

 Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului; 

 Autorizatie de Functionare pentru emiterea voucherelor de vacanta pe supot electronic, 

valabila; 

 Dovada inregitrarii la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter 

personal; 

Criterii de atribuire: 

Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate-pret, conform informatiilor 

precizate la punctul 3. din Caietul de sarcini. 

 

Informatii suplimentare:  

Voucherele de vacanță vor fi receptionate cantitativ pe bază de nota de receptie, semnata de catre 

reprezentantii beneficiarului.  

Termen de livrare: 5 zile lucrătoare de la transmiterea notei de comanda si a fisierului cu datele 

beneficiarului. 


