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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 
Nr. 11057/24.10.2019 
  

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

ANUNȚ PUBLICITAR 
 PRIVIND INCHIRIERE GRUP ELECTROGEN 

 
 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 
- ore 

Preț unitar 
estimat fără 

TVA (lei) 

Preț total 
estimat 
fără TVA 

(lei) 

1. Închiriere grup electrogen minim 45 KVA – maxim 60 

KVA, cu personal deservire pentru perioadele 10.11.2019 
ora 8,00 – 11.11.2019, ora 21,00 și 24.11.2019, ora 8,00 

- 25.11.2019, ora 21,00, la sediul instituției prefectului 

In cazul unei intervenții, prețul pe oră nu va fi mai mare 
de 80 lei fără TVA, acesta incluzând și contravaloarea 

combustibilului folosit. 

74 30.00 - 50.00 2,220.00 
-

3,700.00 

  
 4. Cod CPV: 31121000-0 – Grupuri electrogene 
 5. Descrierea achiziției: Obiectul contractului ce urmeaza a se atribui va consta în 
închirierea unui grup electrogen cu functionare în regim de interventie pe perioada celor două 
tururi de scrutin ale alegerilor pentru Președintele României, respectiv în perioada 10.11.2019, 
ora 08,00 – 11.11.2019, ora 21,00 și perioada 24.11.2019, ora 08,00 – 25.11.2019, ora 21,00.  
 Obligații asumate de prestator: instalare si conectare la tablou, asigurare personal 
de deservire pe toată perioada contractată (fără ca lucrul pe timp de noapte să ducă la 
modificarea tarifului), mașină de intervenție, combustibil necesar funcționării utilajelor.  

Având în vedere importanța acțiunilor ce se vor desfășura la sediul Instituției Prefectului 
– Județul Teleorman, precum și necesitatea înlăturării oricărei sincope în activitatea Biroului 
Electoral Județean, a stației de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor, prestatorul va 
pune la dispoziția beneficiarului utilaje aflate în stare foarte bună de funcționare, orice 
defecțiune care nu poate fi remediată în cel mult 1 oră, ducând la înlocuirea obligatorie a 
utilajului în cel mai scurt timp posibil.   

În funcție de necesități, perioada de închiriere poate suferi modificări ce vor fi aduse la 
cunoștința prestatorului în timp util.   
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 În caz de necesitate, deservantul va porni grupul electrogen, facturarea orei de 
funcționare grup fiind la tarif oră închiriere cu deservant de cel mult 80.00 lei/oră, fără TVA, în 
acest tarif intrând și contravaloarea combustibilului folosit. 
 6. Condiții contract:  

- decontarea se va face cu Ordin de plată, prin trezorerie, în baza facturii emisă în urma 
prestării serviciilor și acceptată de beneficiar după întocmirea procesului verbal de recepție a 
acestora. 

7. Criterii de adjudecare: ”prețul cel mai scăzut”. 
8. Condiții de participare:  
- ofertele semnate și ștampilate se vor trimite la adresa : Instituția Prefectului – Județul 

Teleorman, strada Dunării, nr. 178, municipiul Alexandria, județul Teleorman, cam. 56 sau 128, 
pe e-mail prefectura_teleorman@yahoo.com sau la fax nr. 0247 317436. 

- 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 
SICAP și încheierea contractului reprezintă comanda fermă. Dacă operatorul economic refuză să 
înregistreze oferta în Catalogul electronic, autoritatea contractantă îl declară necâștigător și 
inițiază cumpărarea cu ofertantul următor. 

În situația în care niciun ofertant nu este înscris în SICAP, achiziția se va realiza direct, 
pe baza angajamentului legal.  

9. Termenul limită de primire a ofertelor: 29.10.2019, ora 9,00. 
10. 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, 1ex. 
                                                                                                                                  

 
 

 

http://www.e-licitatie.ro/

