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ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru atribui re a cont ractului de achi ziţi e pu blică av ân d ca o bie ct
Servicii de întreținere şi reparaţii la sistemul de acces auto cu barieră, sistemul TVCI
(DVR+ camere video) și sistemul de detecţie şi alarmare la incendiu

ACHIZ IȚIE 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 verificări, revizii şi reparaţii postgaranţie la:
sistemul de acces auto cu barieră, sistemul TVCI (DVR+ camere video) și sistemul de detecţie şi
alarmare la incendiu ce vor fi prestate la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi, str. Anastasie
Panu, nr. 60
• Cod CPV: 50000000-5-Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
• Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: 260,00 lei/lună fără TVA;
• Procedura de atribuire : Achiziţie directă
• Sursa de finantare: Bugetul de stat;
• Durata contractului: maxim 9 luni începând cu data semnării şi până la data de 31.12.2019;
• Baza legală:
o Art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice;
o Art.43 din H.G. nr. 395/2016 – Norme metodologice de aplicare a Legea nr. 98/2016;
o Procedura de sistem IP – J Is - PS-074-CAP Ediţia I, revizia 3.
• Criteriul de atribuire: “prețul cel mai scăzut”, cu respectarea integrală a condițiilor precizate
prin Specificațiile tehnice atașate prezentului anunț.
Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite electronic, la adresa de e-mail
achizitiipublice@prefecturaiasi.ro, o ofertă conținând o Scrisoare de înaintare și Propunerea
tehnico- financiara, cu respectarea conditiilor tehnice specificate, până la data limită de: 18.04.2019
ora 12:00, conform termenului precizat și în Anunțul de publicitate din SEAP.
După evaluarea ofertelor, se va solicita numai operatorului economic declarat câştigǎtor să
posteze oferta pe SICAP - http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, cu referire la numărul anunțului.
La semnarea contractului se vor prezenta: Certificatul de înregistrare emis de ONRC,
documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale în domeniul aferent
obiectului contractului precum și CV persoanei/persoanelor responsabile cu executarea contractului,
din care sa reiasa competențele in domeniu, în acord cu legislatia specifică.
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