ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL ARGEŞ
Nr.11009
Data 10.04.2019

APROB
PREFECT
EMILIAN DRAGNEA
ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

I.
Instituţia Prefectului Judeţul Argeş, vă invită să participaţi la procedura de achiziţie publică
pentru atribuirea contractului de furnizare: „ACHIZIŢIE ŞTAMPILE ELECTORALE ”.
1. Autoritate contractantă: INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL ARGEŞ, adresa:
mun.Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr.1 telefon: 0248/631100 fax.0248/216463, codul fiscal 4317959,
cont IBAN RO83 TREZ 23A 510103 200109X deschis la Trezoreria Pitesti, prin ordonatorul terţiar
de credite reprezentat de PREFECT – EMILIAN DRAGNEA în calitate de achizitor.
2. Obiectul contractului: achiziţia unui număr de 520 ştampile electorale care vor fi
folosite la alegerile pentru membrii din Romania în Parlamentul European din 26 mai
2019 în judeţul Argeş.
Furnizorul va confecţiona ştampilele de vot conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 103/2019
pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea
,,VOTAT’’, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din Romania în Parlamentul European din
2019.
3. Durata contractului: decurge de la semnarea acestuia de catre părţi, până la semnarea
procesului verbal de recepţie a ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii
din România în Parlamentul European din 26 mai 2019, emiterea facturii fiscale şi efectuarea plăţii
produselor furnizate.
4. Procedura aplicată: achiziţie directă
5. Cod CPV : 30192153-8 – Stampile cu text (Rev.2)
6. Valoarea estimată fara T.V.A: 5.200 lei
7. Criteriul de atribuire: ” Preţul cel mai scăzut”
8. Sursa de finanţare: Bugetul de stat.
9. Adresa la care se transmit ofertele : INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL ARGEŞ,

,

Registratura, cam. 25, persoana de contact Livia Moga, tel: 0248/631100 int.29041 sau pe e-mail:
achizitii.ipag@mai.gov.ro. Ofertele vor fi obligatoriu semnate şi ştampilate.
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10.Modul de transmitere al ofertelor: oferta de preţ (Formularul nr. 2 şi Anexa la Formularul de
oferta nr.2) se va depune direct sau prin poştă, într-un exemplar în original, într-un plic sigilat şi
netransparent, cu scrisoare de înaintare a ofertei, ataşată la exteriorul plicului (Formular nr.1), la
Registratura Instituţiei Prefectului Judeţul Argeş, loc.Piteşti, cam. 25, Piata Vasile Milea, nr.1, judeţul
Argeş, până la data şi ora limită de primire a ofertelor sau pe e-mail : achizitii.ipag@mai.gov.ro.
- Plicul trebuie sa fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia OFERTA PENTRU
ACHIZIŢIA : “ŞTAMPILE ELECTORALE” A NU SE DESCHIDE ǏNAINTE DE DATA
…………...ŞI ORA……” precizate în Invitaţia de participare.
11. Data limită de primire a ofertelor : 15 aprilie 2019, ora 1600.
12. Adresa (locul) de deschidere a ofertelor : Instituţia Prefectului Judeţul Argeş , loc. Piteşti,
Piaţa Vasile Milea , nr. 1, judeţul Argeş, camera 67 .
13. Data şi ora deschiderii ofertelor: 16 aprilie 2019, ora 10,00
14. Limba în care se elaborează oferta: limba română.
II. CERINŢE TEHNICE:
A. Tip ştampilă /număr ştampile:

nr.5;

ştampila de control a secţiei de votare : 520 bucăţi.
- suport de lemn rezistent , dimensiuni : 4 cm in diametru;
- placuţa text va fi inscripţionată conform modelului stabilit prin H.G nr.103/2019, anexa

- ştampila va contine în acelaşi preţ şi placuţa text;
- în cazul în care se constată ca vreo ştampilă a fost inscripţionată greşit , aceasta se va
reface in 24 de ore de la înştiinţare. Furnizorul va livra gratuit produsele la sediul beneficiarului.
Nu se acceptă livrare prin poştă sau curierat.
B.


dimensiunea ştampilelor este aprobată prin Ordinul Prefectui nr. 95/ 25.03.2019 privind
stabilirea dimensiunii ştampilelor de control ale secţiilor de votare care vor fi folosite la
alegerile pentru membrii din Romania în Parlamentul European din 2019, respectiv 4 cm în
diametru.
 modelul ştampilelor conform prevederilor H.G nr. 103/2019 pentru aprobarea modelelor
ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea ,,VOTAT’’, care vor fi
folosite la alegerile pentru membrii din Romania în Parlamentul European din 2019.
Extras din H.G. 103/2019
ANEXA Nr. 5

MODELUL
ştampilei de control a secţiei de votare pentru judeţe şi pentru sectoarele municipiului Bucureşti
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*) Se înscrie denumirea judeţului.
**) Se înscrie numărul secţiei de votare.
***) Se înscrie numărul sectorului.
NOTE: Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie
lizibile.
Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE

-Perioada de valabilitate a ofertei de preţ – minim 60 de zile de la data limita de primire a
ofertelor.
-In vederea finalizarii achizitiei in SEAP/SICAP, autoritatea contractanta poate solicita operatorului
economic desemnat castigator sa incarce oferta de pret admisibila si castigatoare pentru
produsele solicitate, in catalogul electronic de produse/servicii/lucrari din SEAP/SICAP, în cel mult
48 ore de la comunicarea rezultatului procedurii. Aceasta cerinţă nu este obligatorie.

Vizat pentru legalitate,
Şef Serviciu
Lavinia DODOC

Şef Serviciu,
NICOLETA STAN

Întocmit,
Comp.ach.pb.adm.,
Livia Moga
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III.

FORMULARE

OPERATORUL ECONOMIC

FORMULARUL nr. 1

(denumirea/numele)
Inregistrat la sediul autoritatii
nr. ______/___ ___ _____

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre _____________________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a invitatiei de participare nr. .......din .............................. privind achizitia
directa pentru atribuirea contractului ________________________________ (denumirea
contractului de achizitie publica) noi ___________________________ va transmitem
alaturat urmatoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1.Plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:
-Oferta de pret;
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii __.__._______

Cu stima,

Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)
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FORMULARUL nr. 2
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ______________________________________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand invitaţia de participare ,
______________________________, ne oferim
(denumirea/numele ofertantului)

subsemnatii, reprezentanti
ca, în conformitate cu

ai ofertantului
prevederile si

cerintele cuprinse în invitatia de participare , sa furnizam ______________________(obiectul

achiziției ) pentru suma de ________ lei, cu preturile prevazute in Anexa, la care se
adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______ lei.
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele
conform specificatiilor tehnice .
3.
Ne
angajam
sa
mentinem
aceasta
oferta
valabila
pentru
o
___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________
(durata în litere si în cifre)
(ziua/luna/anul)

durata

de

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de furnizare,
aceasta oferta împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat,
marcat în mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
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semnez

Anexa la FORMULARUL nr. 2

OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
CENTRALIZATOR DE PRETURI
Nr.
crt

UM

Cantitatea

Denumirea produselor
1

ştampilă de control a sectiei de votare

Buc.

TOTAL FARA TVA
TVA
TOTAL CU TVA

6

520

Preţul
unitar.
lei fără
TVA

Pret total lei
fără TVA

