
   R O M Â N I A  

     
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 
Nr. 3081/28.03.2018 

APROBAT: 
 PREFECT, 

          Florinel DUMITRESCU 
 
 

ANUNT PUBLICITATE 
 

Detalii anunt: Cumparari directe 
 
Tip anunt: Furnizare servicii 
 
Denumire achizitie: Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma antiefractie si interventie rapida in caz 
de declansare alarma 
 
CPV: 79711000-1 – Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma  
 
Descrierea contractului: Monitorizarea sistemelor electronice de alarmare la efractie instalate in obiectiv, 
precum si interventia la obiectiv a echipei specializate in caz de eveniment 24 de ore din 24, după 
apelarea dispeceratului fie prin intermediul sistemului de alarma instalat la obiectiv, fie direct de catre 
beneficiar prin telefon (fix sau mobil). Prestatorul este obligat sa asigure prin dispeceratul propriu, 
urmarirea semnalelor transmise de sistemul de monitorizare instalat la obiectivul beneficiarului si in caz 
de eveniment sa asigure, cu celeritate, prin personal specializat, indrumarea echipelor de interventie la 
locatia respectiva. Obiectivele beneficiarului sunt: Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta 
Pasapoartelor Simple Teleorman cu sediul în strada Dunării nr. 188 si Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Teleorman cu sediul în strada Libertății nr. 3A, CV 
79, ambele aflate in municipiul Alexandria. 
 
Valoarea estimata fara TVA: 1520 RON 
 
Conditii contract: Furnizorul trebuie sa fie autorizat in prestarea serviciilor solicitate. Termen maxim de 
prestare a serviciilor – până la 31 decembrie 2018. Plata serviciilor prestate se va efectua cu ordin de 
plata, lunar, pa baza de factura. Oferta se va face in RON fara TVA.  
 
Conditii participare: Ofertantul castigator isi va publica oferta in catalogul electronic in vederea finalizarii 
achizitiei prin SEAP. 
 
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut 
 
Termen limita primire oferte: 16.04.2018 
 
Informatii suplimentare: Operatorii economici pot transmite oferta la registratura institutiei din sediul 
autoritatii contractante, de luni pana joi in intervalul orar 08,00 – 16,30 si vineri de la 08,00 – 14,00. 
Pentru informatii suplimentare persoana de contact este doamna Turcu Victoria – consilier superior în 
cadrul Compartimentului Achiziții Publice, tel. 0247311150, interior 29034.  
 

 
Sef SFCRUA, 
Anghelina DICĂ                                                                                                                                                                      

 

  
adresa: Alexandria, str. Dunării, nr. 178, cod poştal 140047, 

nr. de telefon: 0247.311.150, 0247.317.436, nr. de fax: 0247.312.973, 0247.317.436, 
adresa de e-mail: prefectura_teleorman@yahoo.com, adresa website: tr.prefectura.mai.gov.ro 


