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ANUNŢ DE PARTICIPARE 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 

SERVICII DE IGIENIZARE ŞI CURĂȚENIE LA SEDIUL BENEFICIARULUI 
 

ACHIZIȚIE DIRECTĂ DIN CATALOGUL ELECTRONIC S.E.A.P. 
 
 

Autoritatea contractantă INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL IAȘI, cu sediul în municipiul 
Iași, Str. Anastasie Panu, nr. 60, tel. 0232-235400, fax 0232-211312, invită ofertantii să depună 
ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de „achiziţie directă" în vederea atribuirii 
contractului de achizitie publică având ca obiect SERVICII DE IGIENIZARE ŞI CURĂȚENIE la sediile 
Serviciului Public Comunitar de Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor și 
Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, din Municipiul Iaşi, 
Strada Primăverii nr. 36 

Cod CPV: 90910000-9 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2);  
Sursa de finantare: Bugetul de stat;  
Valoarea estimata a contractului de achiziţie publică: 4.100,00 lei/lună fără TVA; 
Durata contractului: 9 luni începând cu data semnării şi până la data de 31.12.2019;  
Modalitatea de achiziţie publică: Achiziţie directă în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 

5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.  
Criteriul de atribuire: “prețul cel mai scăzut”, cu respectarea integrală a condițiilor 

precizate prin Caietul de sarcini atașat prezentului anunț. 
 

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite electronic o ofertă, cu 
respectarea conditiilor solicitate, la adresa de e-mail achizitiipublice@prefecturaiasi.ro, până la 
termenul limită de: 05.04.2019 ora 12:00, conform termenului precizat și în Anunțul de publicitate 
din SEAP.  

După evaluarea ofertelor se va solicita operatorului economic declarat câştigǎtor să posteze 
oferta pe SICAP - http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub. 

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita 
reofertarea in catalog, in vederea departajării ofertelor. Ofertanţii care au preturi egale si care au 
primit invitația de reofertare vor depune noua propunere financiara in catalogul electronic din SEAP.  

Noile propuneri financiare se vor depune in catalog în termen de 1 zi lucrătoare de la solicitarea 
autorităţii contractante.  

 

    PREFECT, 
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