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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

INSTITUŢIA PREFECTULUI –  JUDEŢUL TULCEA  
Operato r  de da te  cu  ca rac ter  p ersonal  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Nr.13106  

Data 18.10.2022  

Nr.  Exemplare 1  

Exemplar  nr .1  

I .N.VI.B.2.  

           

 

CERERE DE OFERTA PRET 
 

SC CICIRIC BIROTICA CONSTRUCT SRL Tulcea, e-mail: 
valicic2000@yahoo.com; 

SC ANDEMA COMP SRL Tulcea, e-mail: office@andema.ro 
SC RUXMAR OFFICE SRL Tulcea, e-mail: ruxmar.office@yahoo.com 

Website institutie: http://tl.prefectura.mai.gov.ro  
 

 INSTITUŢIA PREFECTULUI –  JUDEŢUL TULCEA  cu sediul în Tulcea, strada 
Păci i, nr.18, telefon/fax:0240/513036, 0240/511042, adresa e -mail: 
prefect@prefecturatulcea.ro, cod unic de înregistrare 4321615, cont IBAN 
RO79TREZ23D510103581502X deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea,  invită 
operatori i economici să depună oferte în vederea achizi ț ionări i   de materiale 
necesare pentru buna desfăşurare a “Evenimentului pentru constituirea Consi l iului 
pentru combaterea efectelor schimbări lor climatice și semnarea Memorandumului 
de Înțelegere, sub egida Zi lei Dobrogei, 14 Noiembrie 2022 ”, în cadrul proiectului 
NEVERMORE - 101056858. 

Obiectul achizitiei:  Achiziț ia de materiale prezentate în Anexa nr.1 
necesare pentru buna desfăşurare a “Evenimentului pentru constituirea Consi l iului 
pentru combaterea efectelor schimbări lor climatice și semnarea Memorandumului 
de Înțelegere, sub egida Zi lei Dobrogei, 14 Noiembrie 2022 ”,  în cadrul proiectului 
NEVERMORE - 101056858. 

Cod CPV: 35821000-5 „Steaguri (Rev.2)”; 
Achiziția directă se realizează  în conformitate cu prevederi le art.43 al in 

(3) din Hotararea  nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederi lor refer itoa re la atribuirea contractului de achiziţ ie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 p rivind ach iz iţ i i le publice, cu 
modif icari;  

Persoana de contact:  Doamna Bașchir Roxana-Mădălina, consilier, la e-mail: 
roxana.baschir@prefecturatulcea.ro ; 

Sursa de finantare: Sursa D – Fonduri externe nerambursabile; 
Loc de livrare: Materialele vor fi l ivrate la sediul  Institu ț iei Prefectului – 

Județul Tulcea,  respect iv local itatea Tulcea, str.Păcii  nr.18.  
Termen de livrare: materialele vor fi  l ivrate până cel târziu pe data de  

31.10.2022 orele 16,00 etc. 
Prețul total în lei fără TVA va rămâne ferm pe toată perioada de 

valabi l itate a ofertei ; 
  Oferta va f i  transmisă până la data de 21.10.2022, ora 14,00 , autoritati i  
contractante, pe e-mail achizit i ipubl ice@prefecturatulcea.ro . 
 Valoarea estimată:  este de 704,97 lei fără TVA; 
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Modul de prezentare a propunerii financiare:  Oferta financiară va 
cuprinde:  

•  prețul în lei fără TVA/buc, valoare în lei fără TVA; valoare totală în lei cu 
TVA; 

•  toate costuri le, inclusiv ambalare, transport și l ivrare la sediul  Inst ituț iei 
Prefectului – Județul Tulcea,  respectiv local itatea Tulcea, str.Păci i  nr.18.  

Modul de prezentare a propunerii tehnice:  Operatorul economic trebuie să 

furnizeze materialele conform specificaț i i lor tehnice prezentate în Anexa nr.1. 

Mentiune1: Se vor prezenta mostre pentru toate produsele ofertate în vederea 
ident if icări i ș i  a achiziț ionări i numai de produse “dintre cele mai avantajoase din 
punct de vedere economic”. Mostrele vor fi prezentate la o data ulterioară datei 
l imită de depunere a ofertelor care va f i stabil ită ș i  comunicată de inst itutie 
operatori lor economici participanti.  
Mentiune2: Ofertele de preț transmise în termenul limită de depunere dar 
neînsoțite ulterior de prezentare de mostre vor fi descalificate!    
Perioada de valabilitate  a ofertei este de minim 30 zi le lucrătoare; 

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;  
la evaluarea ofertelor se va ț ine cont de următoarele elemente: prețul în lei fără 
TVA/buc, respectare specificaţ i i  tehnice (vezi Anexa nr.1), respectare termen de 
l ivrare (până cel târziu pe data de 31.10.2022 orele 16,00) etc.  

Condiții de plată: prin OP, din Sursa D – Fonduri externe nerambursabile, 
în baza facturi i f iscale ș i  a procesului verbal de recep ț ie a produselor; 
 Forma angajamentului legal:  comandă  ferma după achiziț ie prin catalogul 
SICAP. 

 
Cu deosebită st imă,  

                                   

 
PREFECT, 

ALEXANDRU DAN MUNTEANU 

 

 

 SEF SERVICIU,    

MANOLACHE VASILICA   
 

Manager Proiect,  

Petroschi Daniela Camelia   
 

 

 

 

     Întocmit ,  Cons i l i e r  Pe tr ican E l ica  
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