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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 achizitiile publice 
și art. 7 alin. 7 lit. a din  Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificată de Legea nr. 208 
din 11 iulie 2022 (intrată în vigoare la 1 septembrie 2022): “ 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 website-ului propriu sau al SEAP, însoţit de descrierea 
produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror 
valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 
560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări”, dupa cum urmeaza: 

“Servicii de asigurari obligatorii de raspundere civila auto - RCA, asigurari 
facultative a autovehiculelor - CASCO, fără franșiza, pentru autovehicule ale Prefecturii 
Galați”   

II.     Cerintele minimale pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnico-financiara sunt 
meționate în caietul de sarcini. Neîndeplinirea unei singure cerințe din cele mai sus menționate 
poate atrage respingerea ofertei prin declararea ei ca neconformă în condițiile art. 137 alin.(3), lit. 
(a din HG 395/2016. 

III.       Cod CPV: 66516100-1 Servicii de asigurare de răspundere civilă auto; 66514110-0 Servicii 
de asigurare a autovehiculelor 

IV.     Valoarea totala estimata a achizitiei: 15700 lei (sumele nu sunt purtatoare de TVA), astfel 
(oferta financiara va fi facuta conform componentelor de mai jos si a anexei caietului de sarcini): 
 5000 lei (RCA) pentru MAI 56207, MAI 56134, MAI 41756, MAI 40661 
 10700 lei (RCA + CASCO) pentru MAI 56128, MAI 55092, MAI 47011, MAI 44600, MAI 

22616, MAI 36760 
- Termen de finalizare: 7 zile lucrătoare de la data semnarii angajamentului legal dar nu 

mai tarziu de 28.12.2022 
- Perioada valabilitate polițe de asigurare: 12 luni – 29.12.2022-28.12.2023 
- Impartire pe loturi: nu 
- Preturile vor fi exprimate in lei (sumele nu sunt purtatoare de TVA)  
- Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 
- Plata se face cu OP în termen de maximum 15 zile de la prestarea serviciilor  
- Moneda în care se transmite oferta de preţ: lei 
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 V.         Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastra care trebuie să 
conţina cel puţin următoarele informaţii: 

A.   Documente de calificare - trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii 
1. Datele de identificare ale societatii (adresă, numar de inmatriculare, 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: Operatorul economic ce depune oferta trebuie sa 
dovedeasca faptul ca este autorizat pentru prestarea serviciilor de asigurari auto, in 
conformitate cu art. 3 din Norma ASF 39/2016 

 Cerința se considera indeplinita prin prezentarea autorizatiei emisa de 
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), valabila la momentul prezentarii 
acesteia. 

 Pentru persoanele juridice sau fizice straine, certificate sau alte documente 
emise de organisme abilitate in acest sens, conform legii tarii de rezidenta a 
operatorului economic. 

 Asiguratorul trebuie sa dispuna de o rețea teritoriala proprie, formata din cel 
puțin o unitate (sucursala, agenție) inregistrata la Oficiul Registrului 
Comerțului in municipiul Galați, sa dispuna de dotare cu tehnica de calcul, 
software adecvat, acces la baza unica de date in vederea intocmirii 
documentațiilor specifice, precum și de personal propriu. 

3. Oferta va fi insotita de  urmatoarele documente de calificare, care trebuie sa  contina cel 
putin urmatoarele informatii 

a) Declaratie privind neincadrarea  in  prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

              B. Oferta va contine: 

 1. Oferta financiara  - va contine pretul  exprimat in lei (sumele nu sunt 
purtatoare de TVA) 

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

               C.      Perioada de valabilitate a ofertei – minimum 30 zile 

    VI.      Criteriul aplicat in vederea atribuirii achizitiei: pretul cel mai scazut 

   VII.  Plata se va efectua in baza facturii emisa dupa receptia fara obiectiuni, 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 achizitiei  

     VIII.  Ofertele vor fi depuse la Registratura Institutiei Prefectului Judetul Galati, Loc. Galaţi, Str. 
Domneasca nr. 56 sau la buzescu.bogdan@prefecturagalati.ro.  

Termen limită depunere: 16.12.2022, ora 12.00 
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      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.  

       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 Achizitii 
Publice”, se va menționa obiectul achizitiei, cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite 
returnarea plicului fara a fi deschis in cazul in care oferta respectiva soseste dupa termenul limita 
și este declarată inacceptabilă. 

Facem precizarea ca prezenta adresa reprezinta o scrisoare de intentie, autoritatea 
contractanta neavand obligativitatea acceptării, în totalitate sau in 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, 
Lenuța Marin 
 
 
 
 
Întocmit, 

 

Consilier achiziții publice,  
Bogdan-Valentin Buzescu  

 


