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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 

Nr. 8845/26.05.2022 
                   
                 

ANUNȚ  PUBLICITAR  

 Solicitare oferte echipamente IT 

  
 1. Autoritatea contractantă: Instituția Prefectului – Județul Teleorman, cu sediul 
în Alexandria, str. Dunării, nr. 178, cod de identificare fiscală 4469108, tel. 0247/311150, 
interior 29029, tel/fax 0247/312973. 
 2. Denumire contract 
 Furnizare produse 

3. Descrierea achiziției 
Furnizarea de multifuncționale conform specificațiilor tehnice cuprinse în Caietul de 

sarcini anexat. 
4. Valoarea estimata fara TVA:  
- multifuncțional: 2500 lei fara TVA/produs; 

 5. Modalitatea de achiziție: Achiziție directă, în conformitate cu prevederile H.G. 
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
 6. Sursa de finanțare: Bugetul de stat 
 7. Tipul contractului: Furnizare 
 8. Cod CPV:  30232110-8 –  Multifuncțional  

9. Condiții contract: Livrarea se va efectua în termen de maxim 10 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului de furnizare produse, la sediul 
Instituției Prefectului - Județul Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, 
nr. 178. 

Plata produselor se va efectua după recepția acestora, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data emiterii facturii pe baza procesului-verbal de recepție a produselor 
fără obiecțiuni în contul de trezorerie al furnizorului. Nu se admite efectuarea de plăți în avans. 

Achizitorul nu va recepționa produsele furnizate dacă acestea nu îndeplinesc cerințele 
din specificațiile tehnice. 

10. Ofertele vor conține, în mod obligatoriu: 
1. Propunerea financiară  
Ofertantul va prezenta propunerea financiară exprimată în RON fără TVA; prețurile 

ofertate vor avea caracter ferm și obligatoriu pe toată perioada de valabilitate a ofertei, care 
nu trebuie să fie mai mică de 30  de zile.  

 2. Propunerea tehnică 
 Ofertantul trebuie să prezinte descrierea tehnică a echipamentelor, conform 

specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini anexat la prezentul Anunț. 
11. Condiții de participare:  
- ofertantul își va asuma în scris respectarea termenului de livrare al echipamentelor, 

respectiv 10 zile lucrătoare de la semnarea de către ambele părți a contractului de furnizare;  



- produsele vor fi noi și vor fi livrate împreună cu certificatul de calitate/conformitate/ 
garanție, în ambalaje care să asigure protecția acestora pe timpul transportului și manipulării 
și să prevină deteriorarea; 

- 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 reprezintă comanda fermă, achiziția urmând să fie finalizată prin încheierea contractului 
de furnizare. Dacă operatorul economic refuză să înregistreze oferta în Catalogul electronic, 
autoritatea contractantă îl declară necâștigător și inițiază cumpărarea cu ofertantul următor. 
 12. Criteriul de atribuire: ”Pretul cel mai scazut”, respectarea tuturor cerintelor 
instituției noastre (inclusiv a termenului de furnizare) si respectarea termenului limită de 
depunere a ofertei. Prețul total va cuprinde și eventuale cheltuieli aferente transportului 
produselor la sediul achizitorului. 
 În cazul în care 2 sau mai multe oferte vor avea același preț și vor fi situate pe primul 
loc al clasamentului întocmit după verificarea, evaluarea și aplicarea criteriului de atribuire, 
autoritatea contractantă va solicita, prezentarea unei noi propuneri financiare cu 2 zecimale, 
care se va depune la sediul autorității contractante sau pe e-mail. Depunerea noilor oferte se 
va face în temen de 1 zi lucrătoare de la solicitarea autorității contractante.  
 13. Termenul limită de depunere a ofertelor: 31.05.2022, ora 12,00. 

14. Adresa la care se depun/transmit ofertele: Opertorii economici interesați vor 
transmite ofertele pe adresa de e-mail: office@prefectura-teleorman.ro sau la registratura 
Instituției Prefectului-Județul Teleorman, până la data limită de depunere a ofertelor. 

15. Informații suplimentare: Ofertele vor respecta toate cerințele minime 
prevăzute în prezentul Anunț. Autoritatea contractantă va achiziționa echipamentele IT 
respectând prevederile art. 43 din HG nr. 395/2016. 

Oferta care nu respectă cerințele prezentului Anunț va fi respinsă, declarată 
necorespunzătoare. 

Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate și vor fi respinse. 
16. Limba de redactare a ofertelor: Limba română 
17. Persoana de contact: Mircea Lupescu, tel. 0247311150, interior 29036, e-mail: 

mircea.lupescu@prefectura-teleorman.ro. 
 

P R E F E C T, 
Haralambie EPURE 

 
 
 
 
 

 

Şef SFCAPARUI,  
   

                                 
 
 
 
 
 

   Consilier achiziții publice, 


