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GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL IAŞI

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru achi ziţia pu bli că avân d ca obi ect
Servicii de tran sport m arfă și persoane în peri oada 15 -27 m ai 2019
destin at e organizării Al ege rilor Eu roparl amen tare și Referen dumului

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" pentru achiziţia publică având ca obiect Servicii de transport marfă și persoane
în perioada 15 -27 mai 2019 destinate organizării Alegerilor Europarlamentare și
Referendumului
• Cod CPV: 60100000-9 - Servicii de transport rutier
• Procedura de atribuire : Achiziţie directă
• Sursa de finantare: Bugetul de stat;
• Criteriul de atribuire: “prețul cel mai scăzut”, cu respectarea integrală a condițiilor
precizate prin Specificațiile tehnice atașate prezentului anunț.
• 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.
•

Descrierea tipului de Servicii ce vor fi prestate:

SERVICIUL 1. Servicii de transport cu șofer autorizat și autovehicul omologat
pentru transport de marfă de min. 15,0 to și locuri pentru max 2 persoane în afară
de șofer, pe Traseu Iași – București – Iași pentru aducerea unei cantități de
aprox. 14 tone buletine de vot, autocolante și ștampile pe europaleți de lemn.
Transportul va fi însoțit de delegați MAI. și va viza un număr de trei locații:
• C.N. "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ" - S.A.
Bd Iuliu Maniu, nr 244, sect. 6, Bucureşti
• R.A ”MONETARIA STATULUI” – S.A. Str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, sect. 5, București.
• R.A. ”MONITORUL OFICIAL” S.A. Str. Parcului nr. 65, sec. 1, Bucureşti.

Decontarea se va face pe bază de Factură confirmată de beneficiar, la tariful
ofertat.
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SERVICIUL 2. Servicii de transport în interiorul municipiului Iași, cu șoferi
autorizat și 12 microbuze omologate pentru transport persoane și materiale
electorale în saci, pe un număr de 12 trasee ce vor fi precizate ulterior.

Decontarea se va face pe bază de Factură confirmată de beneficiar, la tariful
ofertat.
SERVICIUL 3. Servicii de transport persoane la comandă telefonică, cu un
număr de 40 mașini echipate taxi pe data de 26.05.2019 după ora 21:00.

Decontarea se va face pe bază de Factură confirmată de beneficiar, la tariful
ofertat, cu Bonuri fiscale pentru fiecare cursă).
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, până la data limită de: 15.05.2019 ora 12:00, conform
termenului precizat și în Anunțul de publicitate din SEAP. Ofertele se pot referi la oricare
dintre tipurile de servicii de mai sus, parțial sau integral.
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.
Înainte de transmiterea Ordinului de începere a prestării de servicii, prestatorul va
prezenta: Certificatul de înregistrare emis de ONRC, documente care dovedesc capacitatea
de exercitare a activitatii profesionale în domeniul aferent obiectului contractului precum și
datele personale și de contact ale persoanei/persoanelor responsabile cu executarea prestării
de servicii de transportului, din care sa reiasa competențele in domeniu, în acord cu legislatia
specifică.

P R E F E C T,
Marian ŞERBESCU

Şef Serviciu,
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