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REFERAT

Avand in vedere terminarea sezonului rece, este necesar a inlocui la autoturismele din dotarea
Oficiului National al Registrului Comertului si a Oficiilor Registrului Comertului de pe langa Tribunalele
Teritoriale ( 49 autoturisme) cauciucurile speciale pentru circulatia pe timp de iarna, cu cele specifice
circulatiei pe timp de vara.

Aceiasi operatiune va fi necesar a se efectua si invers, la inceputul iernii 2013/2014.
De asemenea, operatiuni similare (demontare, vulcanizare, montare) sunt necesare in cazul efectuarii

unor eventuale remedieri ale cauciucuri lor dupa constatarea pierderii de presiune a aerului din anvelope
in decursul anului 2013.

Ca urmare, propunem aprobarea efectuarii acestui serviciu (cod CPV 50116500-6 servicii de reparare
a pneurilor,inclusiv montare si echilibrare) prin:
- societatile cu care ONRC si ORC de pe langa Tribunale au incheiate contract de SERVICE, in cazul in
care aceste societati au dotarea necesara si pentru acest serviciu (vulcanizare si echilibrari roti);
- achizitie serviciu prin procedura tip cumparare directa, avand in vedere ca valoarea estimata de
servicii similare ce urmeaza a fi achizitionate in anul 2013 ( inclusiv operatia inversa de inlocuire a
anvelopelor de vara cu cele de iarna) nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 EUR,fara TVA.
Achizitia se va efectua,in etape, separat pentru pentru aceasta perioada si respectiv pentru inceputul

iernii, precum si accidental in caz de necesitate a depanarii anvelopei, de catre ONRC si fiecare oficiu,.
potrivit procedurii aprobate.
Valoarea estimata totala anuala a achizitiei pentru intreg parcul de autoturisme al ONRC:

49 autoturisme x 4 anvelope x cca 30 lei/anvelopa (demontaUmontat roata + schimbare anvelopa +
echilibrat roata) x 3 (2 etape /vara + iarna si 1 etapa/ remedieri in cursul anului) = cca 17.640 lei,
fara TVA , respectiv un total de cca 3920 EUR,fara TVA ( 1 EUR=4,5Iei).

Avand in vedere ca nu toate autoturismele au circulat in timpul iernii (si pentru acestea nu au fost
montate anvelopele de iama), apreciem ca valoare maxima estimata cca 15.000 lei , fara TVA ,
respectiv un total de cca 3333,33 EUR,fara TVA ( 1 EUR=4,5 lei) , valoare ce a fost cuprinsa in
Bugetul solicitat pentru anul 2013.
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