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INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL SUCEAVA

Anunţ privind achiziţia a 560 de ştampile de control pentru secţiile de votare, care 
vor fi folosite la alegerile locale organizate în data de 27/09/2020

Priri prezenta vă aducem la cunoştinţă că Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava este interesată 
să achiziţioneze 560 de ştampile de control pentru secţiile de votare, care vor fi folosite la alegerile 
locale organizate în data de 27/09/2020, conform specificaţiilor prevăzute în caietul de sarcini anexat, 
şi vă invităm să depuneţi oferta tehnică şi financiară având în vedere următoarele:
1. Denumirea autorităţii contractante .‘Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava 

Cod de identificare: 4244032
Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr. 36. Suceava 
Telefon /fax: 0230-218027;0230/522915/523455

2. Denumire invitaţie: achiziţie 560 ştampile, conform specificaţiilor prevăzute în caietul de 
sarcini anexat
3. Modalitatea de desfăşurare -  achiziţie directa
4. Pentru depunerea ofertei se va completa : propunerea financiară şi tehnică
5. Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut
6. Coduri (Rev.2) - Cod CPV 30192153-8 Ştampile cu text (Rev.2)
7. Tip contract:contract de furnizare
8. Obiectul contractului -  achiziţia a 570 de ştampile necesare pentru desfăşurarea alegerilor locale 
organizate în data de 27.09.2020.
9. Data limită pentru depunere ofertei: 10.09.2020. ora 16.00.
10. Adresa la care se transmit: Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 36, 
Suceava, camera 8 secretariat sau pe adresa de email ioana.verbal@prefecturasuceava.ro
11. Modalitate de plată: plata în 30 zile în contul furnizorului deschis la Trezoreria statului.
12. Modul de obţinere a documentaţiei: ataşat invitaţiei
13. Persoana de contact -  Ioana Tolescu, telefon 0230/218027
14. în eventualitatea că oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din
caietul de sarcini, şi este clasat.“ ......................  ~ " 'rin cumpărare directă/catalogul
dvs. din SEAP.

Suceava str. Ştefan cel Mare nr.36 Telefon; 0230-522915 Fax: 0230-522784
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ëxandru

Caiet de sarcini
pentru elaborarea ştampilelor care vor fi folosite la alegerile locale organizate în data de

27.09.2020
1. Context

Având în vedere:
• prevederile HG nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei

organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020;
• prevederile Hotărârii AEP nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale 

care vor fi folosite la alegerile locale;
• prevederile Ordinului Prefectului nr. 323/2020 privind modificarea numerotării

circumscripţiilor electorale din judeţul Suceava pentru alegerea consiliilor locale şi a 
primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, din anul 2020;

• prevederile Ordinului Prefectului nr. 325/03.08.2020 privind stabilirea dimensiunii
ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor 
de votare, care vor fi utilizate ia alegerile locale din anul 2020, în judeţul Suceava;

• referatul de necesitate nr. 16722/20/5/07.09.2020.
2. Caracteristici tehnice elaborare ştampile:

Nr.
crt

Denumire Descriere Nr.
buc

Data de 
livrare

ştampila de 
control a secţiei 
de votare care 
va fi folosită la 
alegerile locale 
organizate în 
data de 
27/09/2020

Cod CPV - 
30192153-8 
Ştampile cu text 
(Rev.2)

- stampilă rotundă de 30 mm;
- CARACTERISTICI: conform HG nr. 5/2016, 

Anexa nr. 4;
- cu mâner din lemn / plastic;
- suport amprentă de polimer;
- chenar ştampilă simplu;
- datele înscrise să fie lizibile;
*) se înscrie denumirea judeţului -  SUCEAVA 
**) Se înscrie denumirea comunei, a oraşului sau a 
municipiului, după caz.
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***) Se înscrie numărul secţiei de votare, conform 
numerotării stabilite prin hotărârea Autorităţii 
Electorale Permanente, conform situaţiei 
actualizată ia data de 04.09.2020 privind 
numerotarea ş i sediile secţiilor de votare din 
ţară organizate cu ocazia scrutinului pentru 
alegerea autorităţilor adm inistraţiei publice 
locale din anul 2020 descărcată de pe site-ul 
https://www.roaeD.ro/manaaement-
e lectora 1/a eoarafie-e lectora la/rea istrul-secţii Io r-de- 
votare/

****) se înscrie numărul circumscripţiei electorale -  
de la 1 la 114 pentru ştampilele biroului electoral de 
circumscripţie comunală, a biroului electoral de 
circumscripţie orăşenească, a biroului electoral de 
circumscripţie municipală conform Ordinului 
Prefectului nr. 323/2020 privind modificarea 
numerotării circumscripţiilor electorale din judeţul 
Suceava pentru alegerea consiliilor locale şl a 
primarilor municipiilor, oraşelor şl comunelor, din 
anul 2020

*****) se însCne anu( alegerilor - 2020.

- Mânerul ştampilei va fi inscripţionat cu nr. secţiei 
de votare;

- Amprenta ştampilelor va fi verificată în prealabil 
de autoritatea contractantă iar furnizorul va 
realiza ştampilele după primirea acordului.

ANEXĂ:
- Hotărârea nr.5/22 ianuarie 2016 a Autorităţii Electorale Permanente pentru aprobarea 

modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale;
- Hotărârea Guvernului României nr.56/2016, privind numerotarea circumscripţiilor electorale 

judeţene şi a circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti, pentru alegerile locale;
- Ordinului Prefectului nr. 323/2020 privind modificarea numerotării circumscripţiilor 

electorale din judeţul Suceava pentru alegerea consiliilor locale şl a primarilor municipiilor, 
oraşelor şi comunelor, din anul 2020;

3. Modalităţi de plată:
Plata se va efectua de unitatea beneficiară prin ordin de plată, în termen de 30 de zile de la 

data emiterii facturii în original, semnată şl ştampilată.
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Avizat şef serviciu Semnătura
Tolescu Ioana Maria Elena POP s&faÂ
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