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ANUNŢ PUBLICITAR 

privind achiziția unui sistem de supraveghere video și efracție 

 

          Având în vedere prevederile art. 43 din HOTĂRÂREA  Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, şi obligativitatea 

autorităţii contractante 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, compartimentul achiziţii publice 

din cadrul Instituţia Prefectului Judeţul Vrancea, publică următorul anunţ: 

Detalii anunţ:  Sistem supraveghere video, efracție 

COD CPV: 35125300-2 

Tip anunţ: Cumpărări directe 

Tip contract: Furnizare 

Denumirea achiziţiei: Sistem de supraveghere video, efracție 

Descrierea contractului: Sistem de supraveghere video, efracție și instalarea acestuia 

 Valoarea estimată fără TVA: 27.731,09 RON 
 

Condiţii contract: : Locul de furnizare și instalare: Ofertantul declarat câstigator va furniza și instala 

produsele asumate conform caietului de sarcini, la sediul beneficiarului Instituția Prefectului Județul 

Vrancea, SPCRPCÎV și SPCEEPS din str. Cuza Vodă nr.56, Loc: Focsani, Vrancea. 
Termen de plata: plata serviciilor se va efectua in contul de Trezorerie al prestatorului, in conditiile 

Legii nr. 72/2013, privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a 

unor sume de bani, rezultand din contracte incheiate intre profesionistii si intre acestia autoritati 

contractante, cu modificarile completarile ulterioare. 

Condiţii participare: Ofertele tehnice şi financiare vor fi transmise la registratura Instituţiei 

Prefectului, judeţul Vrancea, din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea, 

sau pe e-mail: prefectura@prefecturavrancea.ro, respectiv achizițiipublice@prefecturavrancea.ro până 

cel mai târziu până la data de 17.07.2019, ora 16
00

. 

Criterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării tuturor cerinţelor din caietul de 

sarcini. 

Termen limită primire ofertă: 17.07.2019, ora 16
00

. 

Informaţii suplimentare:  
Achiziția directă se va finaliza prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP. Toate 

produsele vor fi noi. Nu se acceptă produse folosite anterior. 

Pentru  informatii suplimentare va rugam sa va adresati la Instituția Prefectului Vrancea, telefon 0237 

234 000, int: 29055, persoana de contact Crăciunică Simona. 

Ofertantii isi vor asuma indeplinirea in totalitate a cerintelor cuprinse in Caietul de sarcini, iar ofertele 

transmise vor contine referiri stricte pentru fiecare cerinta in parte.           
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