
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL SUCEAVA

NESECRET 
Nr. 22716 /40/4

Nr. exemplare: 1 
Data: 17.11.2020

ANUNŢ

privind achiziţia serviciului de transport al buletinelor de vot necesare 
pentru alegerile parlamentare din data de 06.12.2020

Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava, cod fiscal 4244032, cu sediu! în str. Ştefan cel Mare, 
nr. 36, Mun. Suceava, jud. Suceava, telefon: +40230218027, fax:+40230522784, e-mail: 
ioana.verbal@prefecturasuceava.ro, invită ofertanţii să depună oferta în scopul atribuirii contractului 
pentru achiziţionarea serviciului de transport al buletinelor de vot necesare pentru organizarea în bune 
condiţii a alegerilor parlamentare din data de 06.12.2020, cod CPV 60100000-9 - Servicii de transport 
rutier.

1. DATE GENERALE
1.1 Adresa la care se transmit ofertele: Str. Ştefan cel Mare, nr. 36, Mun. Suceava, jud. 
Suceava, Romania, cod poştal: 720026, cam.8 sau pe email la adresa 
ioana.verbai@prefecturasuceava.ro , persoana de contact: Ioana Ţolescu
1.2 Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: sediul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava
1.3 Tip Activitate: administraţie

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Denumire contract: achiziţie serviciu transport în conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini anexat
2.2Tip contract: perstări servicii
2.3 Modalitatea de atribuire: achiziţie directă 
2.4Criteriul atribuirii: preţul cel mai mic / km

3. PROCEDURA
3.1 Tipul procedurii -  achiziţie directă
3.2 Modalitate de desfăşurare: Procedura offline
3.3 Limba de redactare a ofertei: Romana
3.4 Moneda in care se transmite oferta de preţ: lei
3.5 Data limita de depi 0
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL SUCEAVA

Nr. 22715 
Data: 17.11.2020

Gheorgl loldovan

CAIET DE SARCINI 1
pentru achiziţionarea serviciului de transport al buletinelor de vot necesare pentru

alegerile parlamentare din data de 06.12.2020

în cadrul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava este necesară achiziţionarea serviciului 
de transport al buletinelor de vot necesare pentru organizarea în bune condiţii a alegerilor 
parlamentare din data de 06.12.2020, cod CPV 60100000-9 - Servicii de transport rutier.

II. Date generale
1. Denumirea serviciului
Serviciul presupune transportul a 1.332.754 buletine de vot de la RA Monitorul Oficial 

Bucureşti la Centrul Economic Bucovina Suceava, cod CPV 60100000-9 - Servicii de transport 
rutier.

2. Beneficiarul
Instituţia Prefectului -  Judeţul Suceava

III. Descrierea serviciului
Operaţiile minime care trebuie efectuate:

- prestatorul trebuie să asigure un camion de 30 -  40 t însoţit de conducător auto pentru 
transportul a 1.332.754 buletine de vot (cca 25 t, 36 paleţi (80x120, h l,5m) de la RA Monitorul 
Oficial Bucureşti la Centrul Economic Bucovina Suceava;

-prestatorul este responsabil pentru toate documentele necesare transportului buletinelor
de vot;

- prestatorul va permite însoţirea transportului cu pază militară;
- prestatorul va asigura integritatea fizică a buletinelor de vot;
- prestatorul va asigura sprijin în manipularea pachetelor care vor conţine buletinele de

vot;
- prestatorul va asigura combustibilul necesar pentru transportul buletinelor de vot;
- prestatorul va achita toate taxele legate de transportul buletinelor de vot;

I .Context



- prestatorul va prelua buletinele de vot în data de 21.11.2020, ora 12°° de la RA 
Monitorul Oficial. B-dul Metalurgiei nr. 32 -  44, sector 4, Bucureşti.

IV. Prezentarea ofertei
Propunerea financiară va fi prezentată în lei fără TVA reprezentând preţul / km.

V. 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 şi ştampilată.

Ioana Tolescu
întocmit si redactat Semnătura


