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în atenţia tuturor operatorilor economici interesaţi

ANUNŢ/ INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Privind depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

având ca obiect
"Servicii de televiziune prin cablu si a serviciului de furnizare a internetului"
Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava, CUI 4244032, Str. Ştefan cel Mare nr. 33, Suceava, 

în calitate de autoritate contractantă intenţionează să achiziţioneze serviciul de televiziune prin 
cablu cod CPV 9222000-6 si serviciul de furnizare a internetului, cod CPV 72400000-4 necesare 
pentru sediul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte din str. Petru Rareş, nr. 70, loc Suceava 
şi pentru sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatricularea 
Vehiculelor Suceava din în str. Calea Unirii nr. 70, loc. Suceava.

în acest context, invită operatorii economici interesaţi să depuneţi oferta tehnică şi financiară 
având în vedere următoarele:
Obiectul contractului:

1. "Servicii de televiziune prin cablu cod CPV 92232000-6 si servicii de furnizare 
a internetului", cod CPV 72400000-4 -  la sediile celor două servicii comunitare menţionate 
anterior.

2. Modalitatea de achiziţie publică -  achiziţie directă
3. Sursa de finanţare: Bugetul de stat
4. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: până la 1509,48 lei fără TVA.
5. Perioada de prestare a serviciului: 9 luni (de la 01.04.2021 până la 31.12.2021).
6. Data limită pentru depunere ofertei: 23.03.2021, ora 1600.
7. Adresa la care se depun ofertele: Ofertele se depun in original la sediul Instituţiei 

Prefectului — judeţul Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 33 (în incinta Muzeului 
Bucovinei) sau pe email la adresa ioana.verbal@prefecturasuceava.ro.

8. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprindă oferta (propunerea financiară) şi 
următoarele documente:

- Scrisoarea de înaintare conform Formularului 1 ataşat;
- Fişa de informaţii generale conform Formularului 2 ataşat;
- Propunerea tehnica: sa respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
- Propunerea financiara: aceasta sa furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la 

pret precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de 
achiziţie publica.

- Preţul unitar al serviciului cât şi preţul total, este ferm, exprimat in RON, fără TVA.
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9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile
10. Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut 

Note!
Evaluarea ofertelor se va realiza de către comisia de evaluare formată din minim 3 persoane 

din cadrul autorităţii contractante. Comisia de evaluare va verifica corespondenţa ofertei tehnice 
cu cerinţele solicitate în cadrul caietului de sarcini şi în urma evaluării ofertelor financiare va 
întocmi un clasament pe baza căruia se va stabili oferta câştigătoare.

Ofertele care nu prezintă o descriere detaliată a caietului de sarcini sau nu descrie modul de 
prestare a cerinţelor caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.

Valorile care se vor compara în scopul întocmirii clasamentului sunt valori ofertate în lei, fără 
TVA, aferente serviciilor solicitate.

Ofertele depuse după data şî ora limită menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare, 
fiind declarate oferte întârziate.

Ofertele depuse de către operatorii economici trebuie să fie datate, semnate şi parafate.
Este obligatoriu ca operatorul economic desemnat câştigător să fie înscris în Sistemul 

Electronic de Achiziţii Publice.
11. Modalitate de plată: plata în 30 zile de la recepţia serviciilor prestate, şi a primirii facturii, 

în contul furnizorului deschis la Trezoreria statului.
12. Modul de obţinere a documentaţiei - ataşat invitaţiei.
13. Persoana de contact -  Ţolescu Ioana, email ioana.verbal@prefecturasuceava.ro.

în eventualitatea că oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor 
din caietul de sarcini, şi este clasată pe primul loc, achiziţia se va finaliza prin cumpărare 
directă/catalogul dvs. din SEAP.

în speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim pentru operativitate.

P R E F E C T ,
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R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL SUCEAVA

NESECRET 
Nr.
Nr. exemplare:
Data: 17.03.2021

Se aprobă,

Iulian CIMPOEŞU

CAIET DE SARCINI 
pentru achiziţia serviciului de furnizare televiziune prin cablu şi 

internet la sediile serviciilor publice din cadrul Instituţiei Prefectului -
Judeţul Suceava

I.Context
în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise Auto şi înmatricularea 

Vehiculelor şi a Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte, servicii publice din cadrul 
Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava este necesară achiziţia serviciului de televiziuner r r

prin cablu, cod CPV 92232000-6 şi a serviciului de furnizare a internetului, cod CPV 
72400000-4 - Servicii de internet.

Achiziţionarea acestor servicii este necesară pentru informarea corectă a tuturor 
salariaţilor precum şi pentru asigurarea accesului la informaţii utile pentru desfăşurarea 
activităţii celor două servicii publice comunitare.

Toate cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii.

II. Date generale

1. Denumirea serviciului
cod CPV 92232000-6 - Servicii de televiziune prin cablu 
cod CPV 72400000-4 - Servicii de internet
2. Beneficiarul
Instituţia Prefectului -  Judeţul Suceava
3. Date privind amplasamentul
Serviciul va fi implementat în următoarele locaţii:

• Sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise Auto şi înmatricularea 
Vehiculelor, str. Calea Unirii nr. 22 mun. Suceava, Jud. Suceava;

• Sediul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte, situat în Str. Petru Rareş, 
nr. 70, mun. Suceava, Jud. Suceava.



III .Servicii solicitate
Televiziune prin cablu -  
pachet basic

- Minim 45 de programe
- Pachetul trebuie să includă şi posturile de televiziune 

locale
Internet - download -  până la 100 Mbps, upload - până la 100 

Mbps trafic nelimitat 
1 adresa IPv4 publica fixa

IV. Durata contractului si predarea documentaţiei
Perioada de prestare a serviciului este de 9 luni, respectiv de la data de 01.04.2021 

şi până la data de 31.12.2021.
V. Modalităţi de plată:

Plata va fi efectuată lunar, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii.

întocmit si redactat Semnătura Avizat sef serviciu Semnătura /
Tolescu Ioana Dorina Ana Bolocan

Avizat sef serviciu & '

Maria -  Elena Pop QvisS


