ANUNŢ

Parchetul de pe langa Curtea de Apel B u cu re şti, cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 12-14,
sector 5 , CU 116772104, intentioneaza sa incheie contracte de prestări s e rv ic ii,, asa cum sunt definite
prin Ordinul nr. 1054/C din 27 iulie 2005 - privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.
178/1997 pentru autorizarea si plata interpreţilor si traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al
Magistraturii, de Ministerul J u s titie i, Parchetul de pe langa înalta Curte de Casaţie si Justitie , Parchetul
National Anticoruptie , de organele de urmărire penala, de instantele judecătoreşti, de birourile notarilor
p u b lic i, de avocaţi si de executori ju d e căto re şti, cu modificările si completările unterioare aduse prin
Legea nr. 281/2004 si prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2005 , aprobata cu modificări prin Legea nr.
110/2005 , de traducere - Cod CPV 79530000-8 si de interpretariat - Cod CPV 79540000-1 , in
urmatoarele c o n d iţii:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Servicii de traducere si interpretariat pentru limbile de circulaţie internaţionala din
care sau in care urmeaza a se efectua prestatia - engleza, franceza, germana ,
spaniola si ru s a ;
Servicii de traducere si interpretariat pentru limbile rar folosite din care sau in care
urmeaza a se efectua prestatia ;
Pot depune oferte societati comerciale sau persoane fizice autorizate;.
Oferta va fi detaliata , cuprizand:
a) limbile pentru care pot asigura serviciile solicitate ( atat de circulaţie internaţionala ,
cat si rar folosite, atat servicii de traducere , cat si de interpretariat);
b) Tarifele pe pagina ( pentru tra d u ceri) fara TVA , tarifele pe ora ( pentru interpretariat)
fara TVA;
c) Specificaţia daca societatile/ persoanele fizice autorizate sunt platitoare de T V A ;
d) Toate documentele specificate la pct a ) , b) si c) vor fi semnate si stampilate de
reprezentanţii legali;
Se vor prezenta copii dupa documentele de inregistrare ( Certificat de inregistrare la
Registrul C o m erţu lu i, Certificat Constatator e tc ), dupa autorizaţiile emise de Ministerul
J u s titie i, respectiv autorizaţiile pentru exercitarea profesiei de interpret a limbajului
mimico-gestual emise de Ministerul M u n c ii, Familiei si Protecţiei Sociale ;
Ofertele si documentele menţionate la pct. 5 vor fi transmise prin e -m a il, la adresa
achizitii_pca@ m public.ro;
Persoana de contact pentru eventuale clarificari OLGA MUSAT , telefon nr.
0723148317;.
Data limita de primire a ofertelor si a documentelor insotitoare 11.03.2019, ora 16,00.
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