
 

 

 
ROMÂNIA 
GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL CONSTANŢA 

 
 

Nr. 2666              A P R O B 

 Constan a, 27.02.2018        P R E F E C T, 

               I O A N  A L B U  

ANUN  PUBLICITAR 

 

1. Autoritatea contractan tă: Instituția Prefectului - Județul Constanța 
Adresa: B-dul Tomis, Nr. 51, Constanţa, 900725 
Cod fiscal: 4515760 
Telefon: +40-241- 617788 fax: +40-241- 615672 

    E-mail:achizitiipublice@prefecturaconstanta.ro web:www.ct.prefectura.mai.gov.ro 
 

2. Denumire contract:  
Servicii de cură enie i între inere birouri din sediul Institu iei Prefectului – Jude ul Constan a, 
B-dul Tomis, nr.51  
 
3. Descrierea contractului:   
Prestarea serviciilor de curăţenie pe o suprafaţă totală utilă de 906,93 mp. (ocupată de birouri, 
arhivă, spaţii comune şi spaţii tehnice) din imobilul situat în Constan a, B-dul Tomis nr. 51, în 
care îşi desfăşoară activitatea Institu ia Prefectului – Jude ul Constan a, pentru o durată de 5 
luni, cu respectarea cerin elor prevăzute în caietul de sarcini al achizi iei.  
 
4. Valoare estimată fără TVA: 27.500 lei 
 
5. Tip achiziţie: Achiziţie directă 
 
6. Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
 
7. Tipul contractului:  Servicii, Cod CPV: 90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2) 
 
8. Condi ii contract: Conform cerințelor din caietul de sarcini care se regaseste pe site-ul 
http://www.ct.prefectura.mai.gov.ro la Informații de interes public - Achizitii publice – Anunțuri achiziții.  
 
9. Conditii participare: Ofertantul are obligația să prezinte documente din care să reiasă existența 
unei forme de înregistrare și/de atestare din punct de vedere profesional; documentele trebuie să fie 
valabile la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor și să ateste faptul că ofertantul aparține 
categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului/în domeniile de activitate ale ofertantului 
sunt cuprinse activități necesare în vederea îndeplinirii contractului. 
 
9. Criteriul de adjudecare:  Prețul cel mai scăzut. 
 
10.Termenul limită de depunere a ofertelor: 01.03.2018, ora 12:00 

11. Adresa  la care se transmit/depun ofertele:  Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite 
ofertele pe adresa de e-mail: achizitiipublice@prefecturaconstanta.ro sau la registratura Instituției 
Prefectului - Județul Constanța, până la data limită de depunere a ofertelor.  
 

 

http://www.ct.prefectura.mai.gov.ro/


 

 

12. Alte informaţii: Oferta va fi însoțită de adresa de înaintare conform Formular nr. 1, în care se va 
preciza obiectul achiziției și o declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese) conform model Formular nr. 3. 
Ofertantul va prezenta propunerea tehnică care va cuprinde o descriere a serviciilor ce urmează a fi 
prestate în vederea conformității acestora cu cerințele solicitate prin caietul de sarcini și propunerea 
financiară constând în formularul de ofertă – Formular nr.2, în care se va înscrie prețul ofertei fără 
TVA. Autoritatea contractanta va achiziționa serviciile de mai sus respectând prevederile art. 43 din 
HG 395/2016. Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor fi respinse. Ofertele 
care nu conţin date destinate să dovedeasca îndeplinirea fiecărei cerinţe ale caietului de sarcini vor fi 
respinse. Ofertantul desemnat câştigător va posta oferta în SEAP. În cazul în care ofertantul selectat 
nu va îndeplini condiţiile de participare sau refuză încheierea contractului, va fi selectat/contactat 
operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de adjudecare. 
 
 
 


