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R O M Â N I A 

    
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA  PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 
Nr. 3740/03.04.2019 

 
ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND 

 ACHIZIȚIA DE SERVICII DE CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE BIROURI 

 

1. Autoritatea contractantă: Instituția Prefectului – Județul Teleorman, cu sediul în Alexandria, 
str. Dunării, nr. 178, cod de identificare fiscală 4469108, tel. 0247/311150, interior 29034, tel/fax 

0247/317436. 
2. Modalitatea de achiziție: Achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 5 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
 3. Obiectul achiziției publice: Servicii de curățenie și întreținere birouri. 

4. CPV: Cod CPV: 90910000-9 – Servicii de curățenie 

5. Descrierea achiziției:  
Prestarea serviciilor de curățenie în: 

- sediul Instituției Prefectului - Județul Teleorman din str. Dunării, nr. 178, Alexandria, în suprafață 
totală de 963 mp; 

- sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

Teleorman din str. Libertății, nr. 3A, CV79, Alexandria, în suprafață de 409 mp; 
- sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Teleorman 

din str. Dunării, nr. 188, în suprafață de 307,50 mp. 
Programul de lucru pentru: 

- sediul prefecturii: 8 ore/zi lucrătoare, respectiv 4 ore dimineața și 4 ore seara, intervalul orar 

urmând sa fie stabilit ulterior; 
- sediile celor două servicii publice comunitare: 2 ore/zi lucrătoare (3 zile la SPCRPCÎV și 2 zile la 

SPCEEPS), intervalul orar urmând sa fie stabilit ulterior. 
Nr. personal pentru prestarea serviciilor: 2 persoane (pe perioada concediilor, prestatorul va 

asigura înlocuitori). 
Materialele de curățenie vor fi asigurate de achizitor. 

Activităţile de curăţenie şi întreținere se vor desfăşura astfel: 

- măturarea, aspirarea şi spălarea pardoselilor şi a suprafeţelor mochetate - zilnic; 
- spălarea şi dezinfectarea suprafeţelor, chiuvetelor şi a vaselor wc din grupurile sanitare - zilnic; 

- colectarea deşeurilor menajere din coşurile de gunoi existente şi transportarea acestora la punctul 
de colectare din exteriorul clădirilor, înlocuirea sacilor menajeri din coşurile de gunoi - zilnic; 

- depozitarea separată a deşeurilor colectate selectiv - zilnic; 

- la oficii se vor spăla aragazele, chiuvetele, frigiderele – ori de câte ori este nevoie; 
- aspirarea şi curăţarea scaunelor din incinta instituţiei, precum şi a plantelor artificiale – ori de câte 

ori este nevoie; 
- spălarea draperiilor verticale - trimestrial; 

- ştergerea mobilierului din spaţiile respective - zilnic; 
- curăţarea tocăriei uşi, geamuri, spălarea geamurilor şi a caloriferelor – ori de câte ori este nevoie; 

- aerisirea spaţiilor interioare - zilnic; 

- curăţarea foaierului, a scărilor laterale de acces şi ştergerea de praf a balustradelor - săptămânal; 
- curăţarea scării exterioare de acces - zilnic. 

6. Valoarea estimată fără TVA: 23.500 lei, fără TVA/8 luni 
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7. Conditii contract:  

Furnizorul trebuie sa fie autorizat in prestarea serviciilor solicitate.  
Termen de prestare a serviciilor – până la 31 decembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire cu 

până la 4 luni în anul 2020, sub rezerva fondurilor din buget alocate pentru anul 2020. 
Decontarea se va face cu Ordin de Plată, prin trezorerie, pe care autoritatea contractantă îl va 

emite în baza facturii emise de furnizor și acceptată de beneficiar. 

8. Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. 
9. Conditii de participare: 

 - ofertele semnate și ștampilate se vor trimite la adresa : Instituția Prefectului – Județul 
Teleorman, strada Dunării, nr. 178, municipiul Alexandria, județul Teleorman, cod poștal 140047 sau pe e-

mail prefectura_teleorman@yahoo.com. 
- după evaluarea ofertelor, autoritatea contractantă anunță operatorul economic cu oferta 

financiară cu prețul cel mai scăzut și care respectă cerințele solicitate, să înregistreze oferta în Catalogul 

electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Cumpărarea directă atribuită în SEAP reprezintă comanda fermă. 
           Dacă operatorul economic refuză să înregistreze oferta în Catalogul electronic, autoritatea 

contractantă îl declară necâștigător și inițiază cumpărarea cu ofertantul următor. 
10. Termen limita primire oferte: 19.04.2019, ora 10,00. Ofertele depuse după termenul limită 

se consideră întârziate și vor fi respinse. 

11. Informații suplimentare: Alte informații referitoare la achiziție se pot obține de la Instituția 
Prefectului – Județul Teleorman, Compartiment Achiziții Publice, e-mail: prefectura_teleorman@yahoo.com. 

 

 

 

 

P R E F E C T, 
Florinel DUMITRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef Serviciu, 
Dică Anghelina 
 

 

 

 
Întocmit, 

Turcu Victoria 
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