
Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA31031862

Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: PLACUTE CU NUMAR DE INREGISTRARE
MOPEDE 240X130 MM

Data publicare: 18.07.2022 12:59

Cod si denumire CPV: 44423450-0 Placute indicatoare (Rev.2) Data finalizare: 18.07.2022 13:11

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 18.07.2022 13:04

Tip de contract: Furnizare Data de raspuns a autoritatii contractante: 18.07.2022 13:11

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR
3

Denumire: S.C. Viradry Art Design S.R.L.

CUI: 41585182 CUI: 38573021

Adresa: Strada: Sfânta Vineri, Nr. 32, Sector: 3, Judet: Bucuresti,
Localitate: Bucuresti, Cod postal: 030205

Adresa: Strada: Negru Vodă, nr. 48, Sector: -, Judet: Arges, Localitate:
Pitesti, Cod postal: 110098

Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania Localitatea, Tara: Pitesti, Romania

Telefon: +40 213275145 Telefon: +40 348440360

E-mail: daniela.borangic@ditl3.ro E-mail: viradryartdesign@gmail.com

Website: www.ditl3.ro Website: www.viradryartdesign.blogspot.ro

Informatii cumparare directa

Descriere Placutele de înregistrare sunt confectionate din tabla de aluminiu
0.6mm ambutisata (scrisul este in relief), colate cu folie autoadeziva
reflectorizanta galbena si contin denumirea localitatii, abrevierea
judetului si numarul de înregistrare, inscrisul este vopsit în culoare
neagra.Dimensiunea placutelor sunt 240x130 mm Precizam ca
placutele sunt efectuate in conformitatea cu : Regulament din
04/10/2006 (HG . 1391/2006) Publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 876 din 26/10/2006 Modificat cu HG. 56 / 24.01.2007 (MO nr.
64/26.01.2007) SECTIUNEA a 2-a Înmatricularea si înregistrarea
vehiculelor Art. 22. La înregistrare, vehiculelor li se atribuie placute
cu un singur numar de înregistrare, care trebuie sa aiba: a) fondul
reflectorizant de culoare galbena, iar literele si cifrele, în relief, de
culoare neagra, pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale; Art.
25. (1) Numarul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile
locale se compune din denumirea localitatii si denumirea abreviata a
judetului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si
dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe

Conditii de livrare Adresa de livrare: Bucuresti, str. Campia Libertatii nr 36, sector 3.
Persoana de contact Daniela Borangic, nr de telefon 0757045267

Conditii de plata Conform prevederi legale in vigoare

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

PLACUTE CU NUMAR DE
INREGISTRARE MOPEDE
240X130 MM

Solicitata: 300 Pret estimat: 21,00

Numar de referinta: 7 Ofertata: 300 Pret de vanzare: 21,00

Pret de catalog: 21,00 RON/bucata Valoare estimata: 6.300,00

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Cod DA31031862 / 18.07.2022 12:59 Pagina 1
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18.07.2022 13:11



Cod si denumire CPV: 44423450-0 - Placute
indicatoare (Rev.2)

Valoare de vanzare: 6.300,00

Descriere: Placutele de înregistrare sunt confectionate din tabla de aluminiu 0.6mm ambutisata (scrisul este in relief), colate cu folie
autoadeziva reflectorizanta galbena si contin denumirea localitatii, abrevierea judetului si numarul de înregistrare, inscrisul este vopsit în
culoare neagra.Dimensiunea placutelor sunt 240x130 mm
Precizam ca placutele sunt efectuate in conformitatea cu :
Regulament din 04/10/2006 (HG . 1391/2006)
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 26/10/2006
Modificat cu HG. 56 / 24.01.2007 (MO nr. 64/26.01.2007)
SECTIUNEA a 2-a
Înmatricularea si înregistrarea vehiculelor
Art. 22.
La înregistrare, vehiculelor li se atribuie placute cu un singur numar de înregistrare, care trebuie sa aiba:
a) fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele si cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale;
Art. 25.
(1) Numarul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localitatii si denumirea abreviata a
judetului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe
La cererea clientului putem executa placute la alte forme si alte dimensiuni .
Pentru a viziona catalogul nostru accesati
https://viradryartdesign.blogspot.ro/
Termen de executie 30 de zile de la data comenzii

TOTAL Valoare de vanzare: 6.300,00 RON
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