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1. Autoritatea contractantă: Instituția Prefectului - Județul Constanța 
Adresa: Bld. Tomis, nr. 51, Constanţa, 900725 
Cod fiscal: 4515760 
Telefon: 0241.617788; fax: 0241.615672 
E-mail: achizitiipublice@prefecturaconstanta.ro; web:www.ct.prefectura.mai.gov.ro 
2. Denumire contract: Servicii de curatenie 
3. Tip anunț: achiziție directă 
4. Tip contract: servicii 
5. Cod CPV: 90910000-9  - Servicii de curatenie (Rev.2)  
6. Valoare estimată a achiziției: 22.500 lei fără TVA 
7. Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 

8. Descriere contract: 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 Constanța, B-dul 
Tomis nr. 51, în care îşi desfăşoară activitatea Instituția Prefectului – Județul Constanța. 
9. Conditii referitoare la contract:  
Durata de prestare a serviciilor va fi de 4 luni, respectiv 01.05 – 31.08.2021. 
Condiții de plată: în termen de 30 de zile de la data recepţiei serviciilor și înregistrării facturii la sediul 
IPJC.   
10.Condiții de participare: Pot participa toți operatorii economici interesați, indiferent dacă aceștia 
dețin sau nu cont în SEAP. Operatorii economici interesați pot posta ofertele de preț în sistemul 
electronic SEAP, secțiunea catalogul produse/servicii/lucrări, informând autoritatea contractantă cu 
privire la aceasta. 
Cerințe pentru ofertanţi :  
Ofertanţii au obligaţia să prezinte următoarele documente:  
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice 
(evitarea conflictului de interese) conform model Formular 3 din secţiunea formulare;  
- Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Formular 5 
din secţiunea formulare;  
- Prezentarea certificatului constator emis de ONRC, din care să rezulte că ofertantul are înscris 
obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului. Datele prevăzute in certificat trebuie să fie 
reale/actuale la momentul prezentării acestuia.  
Informații privind modul de elaborare a ofertei:  
Ofertele vor fi însoţite de Scrisoarea de înaintare, conform Formular 1. Oferta va cuprinde 
propunerea tehnică și propunerea financiară. 
Propunerea tehnică se va elabora astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute 
în caietul de sarcini anexat prezentui anunț. Propunerea tehnică va cuprinde o descriere a serviciilor 
ce urmează a fi prestate în vederea verificării conformitații acestora cu cerințele solicitate prin caietul 
de sarcini al achiziției.  
Ofertanţii vor depune o declaraţie prin care să dovedească faptul că la elaborarea ofertei au ţinut cont 
de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, a reglementărilor obligatorii in 
domeniile mediului şi social, conform model Formular 4, din secţiunea formulare.  
 
 
 
 
 



 
 
Ofertele care nu conţin date destinate să dovedească îndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini, vor 
fi respinse ca fiind neconforme.  
Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă Formular 2 din secţiunea formulare, care 
va include toate cheltuielile aferente îndeplinirii contractului, conform model anexat prezentui anunț. 
Preţurile se vor exprima în lei fără TVA.  
Valoarea totală a propunerii financiare nu trebuie să depăşească valoarea estimată a achiziţiei.  
Informații privind clarificări: Denumirea, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale 
serviciului de la care se pot solicita informaţii şi clarificări: Serviciul juridic-achiziţii, Instituția 
Prefectului - Județul Constanța, Bld. Tomis nr. 51, tel. 0241.617788, int. 29121, e-mail: 
achizitiipublice@prefecturaconstanta.ro.  
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 
11. Data limită depunere ofertă: 26.04.2021, ora 12:00. 
12. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.  
Oferta declarată câştigătoare este cea cu preţul cel mai scăzut, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor 
minime solicitate prin caietul de sarcini al achiziției, considerate obligatorii, conform art.187 alin.(3) 
din Legea nr.98/2016, actualizată. 
13. 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, Bld. Tomis nr. 51, municipiul Constanţa.  
14. Informații suplimentare:  
Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor fi respinse. Autoritatea 
contractantă va achiziţiona serviciile de mai sus respectând prevederile art. 43 din H.G. nr. 395/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare. În condiţiile în care oferta declarată câştigătoare se 
regăseşte in catalogul electronic, achiziţia directă se va realiza prin intermediul SEAP. 
 
SUBPREFECT, 
 

  Ileana BUDURESCU 

 
 


