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SCRISOARE DE INTENŢIE / INVITAȚIE 

 

  I.   Institutia Prefectului Judetul Galaţi cu sediul în municipiul Galaţi, str.Domneasca nr.56, jud. 
Galaţi, cod postal 800008, tel./fax 0236-462739, intenţionează să achiziţioneze, prin achiziţie 
directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 
și art. 43 alin. 2 din Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice: “În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-
o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoţit de descrierea produselor, 
serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate”, dupa cum urmeaza: 

“Sistem de supraveghere video (servicii proiectare sistem, livrare echipamente, cu 
instalare și instruire personal)”  

 

II.   Cerintele minimale pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnică sunt meționate în 
caietul de sarcini.  

 

III.    Cod CPV: 32323500-8 (Sistem video de supraveghere); 79930000-2 (Servicii de proiectare 
specializată) 

 

IV.   Valoarea totala estimata a achiziției “Sistem de supraveghere video (servicii proiectare sistem, 
livrare echipamente, cu instalare și instruire personal)”: 33600 lei (fără TVA) 

- Termen de finalizare: 30 de zile lucrătoare de la data semnarii angajamentului legal 
(contract) 

o Oferta care contine termene de livrare mai mari va fi considerata neconforma 
o Instalarea se va face conform specificatiilor de mai jos și consta in: 

 instalarea produselor și punerea lor in functiune; 
 testarea completa pentru fiecare produs; 
 furnizarea unui certificat de garantie, in care se precizeaza data instalarii. 
 instruirea personalului desemnat de către beneficiar 
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o Ofertantul va asigura pentru produsele livrate manualele de utilizare in limba 
romana sau engleza. 

- Tip contract: furnizare 
- Perioada de garanție: 24 luni de la data recepției cantitative și calitative fără obiecțiuni 

a sistemului de supraveghere video (servicii proiectare sistem, livrare echipamente, 
cu instalare și instruire personal) 

- Impartire pe loturi: nu 
- Preturile vor fi exprimate in lei (fără TVA)  
- Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 
- Plata se face cu OP în termen de maxim 30 de zile de la data recepției cantitative și 

calitative fără obiecțiuni a sistemului de supraveghere video (servicii proiectare sistem, 
livrare echipamente, cu instalare și instruire personal)  
 
 

 V.     Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră care trebuie să 
conţina cel puţin următoarele informaţii: 

A.  Documentele depuse trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 
 

1. Datele de identificare ale ofertantului (adresă, numar de inmatriculare la Registrul Comerțului 
(sau similar), CUI, cont IBAN), precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se 
implice în relaţiile cu Institutia Prefectului Judetul Galaţi (nume si prenume, nr. telefon, adresa 
de e-mail). 
 

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE – cerințe de calificare fără îndeplinirea cărora ofertele 
tehnice si financiare nu pot fi evaluate, acestea vor fi respinse ca fiind inacceptabile: 
 

- CERINȚA 1: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie sa dovedeasca o formă de 
înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul 
economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a 
constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac 
obiectul contractului. 

 Ofertantul trebuie sa depună (în copie “conform cu originalul”): Certificat 
constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul judetean, 
astfel încât informațiile cuprinse în acesta să fie valabile/reale la data limită a 
depunerii sau Autorizația de funcționare, emisă de Oficiul Registrului Comerțului de 
pe langă Tribunalul județean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
- CERINȚA 2: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească că sunt autorizați 

și dețin licență de funcționare pentru activitățile care fac obiectul contractului, valabile la 
data limită a depunerii ofertelor, copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. 

 Ofertantul trebuie sa depună (în copie “conform cu originalul”): 
Licență/Autorizație de funcționare eliberata de M.A.I. - I.G.P.- Direcția Poliției de 
Ordine Publică, pentru servicii de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a 
sistemelor de supraveghere video (sau similar). 

 
- CERINȚA 3: Oferta va fi insotita de urmatoarele declarații: 

a) Declarație privind neincadrarea in prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
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b) Declarație privind sănătatea și securitatea în muncă 
c) Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile 

de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului 
 

       B. Oferta va fi redactată în limba română și va conține: 

 1. Oferta tehnica - conform cerintelor minimale prezentate, prin care operatorul 
economic isi va asuma prin oferta faptul ca respecta in totalitate cerintele 
beneficiarului 

 OFERTANTUL SE VA ASIGURA IN CADRUL OFERTEI TEHNICE CA 
RESPECTA PUNCT CU PUNCT TOATE CERINTELE TEHNICE 
SOLICITATE IN CAIETUL DE SARCINI. 

o Oferta care este lipsită de relevanţă faţă de obiectul 
contractului, neputând în mod evident satisface, fără 
modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele autorităţii 
contractante indicate în documentele achiziţiei, VA FI 
RESPINSĂ CA FIIND NEADECVATĂ 

 Ofertantul va depune fișe tehnice ale producătorului si va preciza 
modelul pentru fiecare din produsele ofertate pentru toate 
subansamblele (echipamente active și pasive care compun sistemul de 
supraveghere video solicitat). Această prevedere nu se aplică pentru 
materialele consumabile. 

 2. Oferta financiara - va contine DOAR prețuri exprimate în lei. Recomandăm 
menționarea ambelor sume totale, atât cu, cât și fără TVA. În cazul în care 
ofertantul nu este plătitor de TVA, va fi menționată suma totală fără TVA. 

 

        C.   Perioada de valabilitate a ofertei – minimum 30 zile 

  VI. Plata se va efectua in baza facturii emise în urma recepției cantitative și calitative fără 
obiecțiuni a sistemului de supraveghere video (servicii proiectare sistem, livrare 
echipamente, cu instalare și instruire personal), prin virament, in contul de Trezorerie al 
operatorului economic, in conformitate cu prevederile art.6 din Legea72/2013 privind masurile 
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din 
contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si a celorlalte documente justificative aferentei achiziției  

   VII. Ofertele vor fi depuse inplic sigilat la Registratura Institutiei Prefectului Judetul Galati, Loc. 
Galaţi, Str. Domneasca nr. 56 sau la adresa de e-mail buzescu.bogdan@prefecturagalati.ro.  

Termen limită depunere: 04.05.2022, ora 15.30 

 

   Programul de lucru al Institutiei Prefectului Judetul Galati este: 

- De luni pana joi, de la ora 08:00 la 16:30; 
- Vineri, de la ora 08:00 la 14:00.  
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    Dacă ofertantul optează pentru depunere la Registratură, documentele ofertei se vor introduce 
intr-un plic, care va fi inchis corespunzator si netransparent. Plicul trebuie sa fie marcat cu adresa 
autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA termenului limită 
de depunere a ofertelor, Institutia Prefectului Judetul Galati – Compartimentul Bugete si Achiziții 
Publice”, se va menționa obiectul achiziției, cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite 
returnarea plicului fără a fi deschis în cazul în care oferta respectivă sosește după termenul limită 
și este declarată inacceptabilă. 

    Facem precizarea că prezenta adresă reprezintă o scrisoare de intenție, autoritatea 
contractantă neavând obligativitatea acceptării, în totalitate sau în parte, a ofertei 
dumneavoastră.  

 

 

    Persoana de contact: Buzescu Bogdan-Valentin, tel. 0236-462739, int. 29031, fax 0236-417218, 
e-mail: buzescu.bogdan@prefecturagalati.ro  

 

Institutia Prefectului Judetul Galati,  

PREFECT  
Gabriel-Aurelian Panaitescu 
 
 
 
 

 

Șef serviciu Financiar-Contabilitate,  
Florentina Munteanu 
 
 
 
 
Serviciul juridic, 
 
 
 
 
 

 

Compartiment bugete și achiziții publice,  
Bogdan-Valentin Buzescu  

 


