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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 
Nr. 9756 din 18.09.2019 
  

                  APROB: 
                                P R E F E C T, 
         FLORINEL DUMITRESCU  
   
 
     
    

ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIȚIA DE AMPRENTE ȘTAMPILE DE CONTROL 
ALE SECȚIILOR DE VOTARE  

 
 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:  

Nr. 
crt. 

Denumire produse Cantitate Preț unitar estimat 
fără TVA (lei) 

1. Amprentă ștampilă control sectie de 
votare 

334 21,10 

TOTAL  7047,40 

 4. Cod CPV: 30192153 – Ștampile cu text 
5. Descrierea achiziției: 334 amprente ștampilă de control ale secțiilor de votare 

organizate pentru alegerea Președintelui României în anul 2019. 
Dimensiuni: diametrul cercului exterior – 4,5 cm 
        diametrul cercului interior – 2,5 cm 
Text: cercul exterior, partea de sus: JUDEȚUL TELEORMAN, partea de jos: BIROUL 

ELECTORAL  
          cercul interior – rândul 1: Secția de votare 
                                 rândul 2: nr*........  
                                 rândul 3:       2019 
                                 rândul 4:        P  

 * Se trece nr. secției de votare, de la 1 la 334. Textul va fi scris cu diacritice, acesta fiind 
bine încadrat. După stabilirea ofertantului câștigător, atât modelul amprentei ștampilei de 
control a secției de votare, cât și suportul din lemn pe care se va atașa amprenta, vor fi ridicate 
de acesta de la sediul Instituției Prefectului – Județul Teleorman, Compartimentul Achiziții 
Publice. Preluarea materialelor de la sediul instituției, precum și livrarea produsului finit, va fi 
asigurată de către ofertant, fără a face obiectul unor cheltuieli suplimentare. 
 Se va acorda o atentie deosebită atașării amprentei de corpul ștampilei pentru a evita 
dezlipirea acesteia pe parcursul desfășurării scrutinului electoral.  

6. Valoarea estimată a achiziției în lei fără TVA: 7047,40 lei 
7. Condiții contract:  
- termen de furnizare: 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele 

părți, dar nu mai târziu de 18 octombrie 2019; 
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- locul de livrare: la sediul din Alexandria al Instituției Prefectului – Județul Teleorman, 
str. Dunării, nr. 178, etaj I, cam. 128; 

Plata produselor se va efectua după recepția acestora, în termen de 30 de zile 
calendaristice, în baza facturii primite și acceptate de autoritatea contractantă, cu O.P. în contul 
de trezorerie al furnizorului. Nu se admite efectuarea de plăți în avans. 

8. Criterii de adjudecare: ”prețul cel mai scăzut”, respectarea tuturor cerintelor 
instituției noastre (inclusiv a termenului de furnizare) si respectarea termenului limită de 
depunere a ofertei. Prețul total va cuprinde și eventualele cheltuieli aferente transportului 
produselor la sediul achizitorului. În cazul în care se constată oferte cu prețuri egale, se va 
solicita reofertarea, în vederea departajării. Depunerea noilor oferte se va face în temen de 1 zi 
lucrătoare de la solicitarea autorității contractante.  

9. Condiții 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, fax: 0247317436 sau pe e-mail prefectura_teleorman@yahoo.com; 

- oferta va cuprinde termenul de livrare a produselor la sediul achizitorului;  
- 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 și contractul de achiziție încheiat ulterior 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. Termenul limită de primire a ofertelor:  2 octombrie 2019, ora 09,00.  
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.  

  

 

 
 

 

Şef serviciu,  
                                                                                                                            

    

                                    Întocmit, 

Consilier superior 

               


