
R O M A N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

NESECRET 
Nr. 8917 /40/4 
Nr. exemplare: 
Data: 31.05.2021 

Anunţ privind achiziţia serviciului de tipărire a 13500 buletine de vot necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor locale parţiale din data de 27.06.2021 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că, Instituţia Prefectului - judeţul Suceava este 
interesată să achiziţioneze serviciul de tipărire al buletinelor de vot necesare pentru desfăşurarea 
alegerilor locale parţiale, organizate în data de 27.06.2021 
1. Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Prefectului - judeţul Suceava 

Cod de identificare:4244032 
Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr. 33, Mun. Suceava 
Telefon: 0755-149065 

2. Denumire invitaţie: servicii de tipărire a unui număr estimat de 13500 buletine de vot, în 
conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexat 
3. Modalitatea de desfăşurare - achiziţie directă 
4. Pentru depunerea ofertei se va completa : propunerea financiară 
5. Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut pe pagină tipărită 
6. Cod CPV 79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe 
7. Tip contract: contract de servicii 
8. Obiectul contractului - servicii de tipărire a unui număr estimat de 13500 buletine de vot, necesare 
pentru desfăşurarea alegerilor locale parţiale din oraşul Vicovu de Sus, care vor fi organizate în data 
de 27.06.2021, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexat. 
9. Data limită pentru depunere ofertei: 04.06.2021, ora 1400 

10. Adresa la care se transmit : Instituţia Prefectului - judeţul Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 33. 
Suceava (în incinta Muzeului de Istorie) sau pe email la adresa: ioana.verbal@prefecturasuceava.ro. 
11. Modul de obţinere a documentaţiei, ataşat invitaţiei 
12. Persoana de contact - Ioana Ţolescu, telefon 0755-149065 
13. 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 SICAP. 

P R E F E C T , 

Suceava str. Ştefan cei Mare nr.36 Telefon: 0230-522915 Fax: 0230-522784 
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R O M A N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

Nr.£í/¿/40/4 
Data: 31.05.2021 

Se aprobă, 

CAIET DE SARCINI 
Tipărirea buletinelor de vot privind alegerile focale parţiale din oraşul Vicovi 

data de 27 iunie 2021 

I. OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

Denumirea achiziţiei: Tipărirea buletinelor de vot privind alegerile locale parţiale din oraşul Vicovu 
de Sus din data de 27 iunie 2021. 
Obiectul achiziţiei îl constituie tipărirea unui număr estimat de 13500 buc de buletine de vot (include 
şi marja legală de +10%), cu următoarele operaţiuni: tipărire, tăiere, fălţuire, capsare 
tehnologică*(dacă este cazul), ambalare a buletinelor de vot, cu toate operaţiunile conexe, specificate 
în caietul de sarcini. 
Se vor tipări două tipuri de buletine de vot, în conformitate cu prevederile din: 

- prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare 

- prevederile HG 556/ 2020privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări si 
desfăşurări a alegerilor locale din data de 27 iunie 2021 

- prevederile Hotărârii AEP nr. 8/ 21.08.2020 pentru aprobarea buletinelor de vot care sunt 
folosite la alegerile locale parţiale din anul2021 

- Adresa Autorităţii Electorale Permanente nr. 10606 / 24.05.2021, înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Suceava cu nr. 8616 / 25.05.2021 

Numărul total de buletine de vot pentru primar: 
-oraşul Vicovu de Sus - 13500 buletine de vot, format A4, model conform Anexei nr. 2 la 
Hotărârea AEP nr. 8/21.08.2020 pentru aprobarea buletinelor de vot care sunt folosite la 
alegerile locale parţiale din anul 2021 prin care sunt stabilite /nodelul, dimensiunile şi 
condiţiile de tipărire ale buletinului de vot care va fi folosit pentru alegerile locale parţiale 
din anul 2021. 

II. TERMEN DE PRESTARE ŞI PREDARE A BULETINELOR DE VOT 

Deoarece în ziua de 27 iunie 2021 se vor desfăşura alegerile locale parţiale din oraşul Vicovu de 
Sus, tipărirea buletinelor de vot trebuie finalizată până la data de 22.06.2021 ora 24°°. Alte 
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condiţii care pot apărea ca urmare a unor reglementări legale privind alegerile, vor fi incluse în 
contractul ce se va încheia cu prestatorul de servicii. 

III. TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT: 

1. Hârtia pentru tipărire va fi plană şi va fi asigurată de către Ministerul Afacerilor Interne. 

2. PRESTATORUL are obligaţia să deţină spaţiul adecvat (dotare proprie, închiriere sau alte forme de 
punere la dispoziţie) necesar depozitării şi manevrării hârtiei şi a buletinelor de vot tipărite şi pe 
care, operatorul trebuie sa-l deţină în vecinătatea locului de tipărire. 

3. Spaţiul/spaţiile în care se efectuează toate operaţiunile de tipărire şi finisare, depozitare a buletinelor 
de vot trebuie să fie prevăzute cu ferestre şi uşi cu închidere etanşă (care se vor sigila pe perioada 
prestării serviciilor), excluse fiind uşile care permit circulaţia personalului angajat, precum şi cu 
sistem de supraveghere pentru evitarea de fraude. Toate persoanele care vor intra sau/şi ieşi din 
incinta punctului de lucru, pe perioada de derulare a contractului, vor fi înregistrate într-un registru 
pe baza actului de identitate, ora de intrare, ora de părăsire a clădirii. 

4. Paza tuturor activităţilor generate de obiectul contractului descris prin prezentul Caiet de sarcini se 
va asigura de structurile Jandarmeriei Române. 

5. Tehnica aflată în dotarea PRESTATORULUI trebuie să asigure imprimarea, fălţuirea, tăierea la 
dimensiuni, ambalarea şi capsareaJ:ehnologică (dacă este cazul) a unui număr total estimat de 
13500 buletine de vot format A4. în cazul în care buletinele de vot vor cuprinde mai mult de o 
pagină, acestea vor fi capsate tehnologic. Numărul final de pagini pentru fiecare buletin de vot va 
fi comunicat odată cu transmiterea notei de comandă. 

6. Prestatorul, în baza notei de comandă, va întocmi macheta pentru fiecare tip de buletin de vot, în 
baza proceselor verbale, întocmite cu ocazia tragerii la sorţi a ordinii înscrierii în buletinele de vot şi 
a materialelor conţinând siglele partidelor, conform prevederilor Hotărârii AEP nr. 8/21.08.2020 
pentru aprobarea buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale parţiale din anul2021 

7. Macheta buletinului de vot va fi predată Prestatorului de către Biroului Electoral de Circumscripţie 
nr. 16 Oraşul Vicovu de Sus , până la data de 18.06.2021 şi se va transmite confirmarea "BUN 
DE TIPAR" din partea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie. 

8. Primele 2 exemplare al buletinului de vot vor fi prezentate Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 
16 - Oraşul Vicovu de Sus, Judeţul SUCEAVA până la data de 21.06.2021 în vederea avizării cu 
„BUN DETIPAR" prin grija PRESTATORULUI, din care un exemplar va fi predat BENEFICIARULUI 
(Instituţia Prefectului - Judeţul SUCEAVA). 

9. Efectuarea operaţiunii de tipărire se va realiza numai după obţinerea avizului „BUN DE TIPAR" dat 
de către Biroul Electoral de Circumscripţie nr.16 - Oraşul Vicovu de Sus, Judeţul SUCEAVA, până la 
data de 22.06.2021, ora 24°°. 

IV. ÎMPACHETAREA BULETINELOR DE VOT 

1. Ambalarea buletinelor de vot se face în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi sigilate. 

V. PREDAREA-PRIMIREA BULETINELOR DE VOT TIPĂRITE 
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1. * Buletinele de vot se predau de către PRESTATOR pe bază de proces verbal de predare primire 
încheiat cu reprezentantul BENEFICIARULUI. în procesul verbal se vor menţiona în clar următoarele 
elemente: obiectul procesului verbal; data/locul unde se încheie; cantitate exprimată în număr de 
buletine; comuna pentru care s-au tipărit buletinele de vot care se predau. Procesul verbal se încheie 
în 2 (două) exemplare, un original şi o copie, câte un exemplar pentru fiecare dintre părţi. 

2. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a refuza integral efectuarea plăţii în cazul nefinalizării 
tipăririi întregii cantităţi de buletine de vot până la termenul limită de 22.06.2021, ora 2400. 

VI. CALITATEA SERVICIILOR 

Imprimarea de calitate presupune claritate în înscrisuri şi imagini. In cazul unor erori, acestea se vor 
remedia de urgenţă pe cale amiabilă, partea care a greşit însuşindu-şi vina cu toate implicaţiile 
financiare şi nefinanciare care decurg din aceasta. 

VII. CONDIŢII DE PLATĂ 

1. După recepţia serviciilor, PRESTATORUL emite factura fiscală. 
2. Plata contravalorii facturii se face de către BENEFICIAR în termen de maxim 30 zile de la data 

primirii acesteia. Factura va fi însotită de Procesele verbale de predare - primire specificate la Cap. 
V. 

3. Plata se va face ţinând cont de numărul efectiv de buletine de vot tipărite şi de numărul de pagini 
al fiecărui buletin. 

VIII. PROPUNEREA FINANCIARĂ 

Preţul ofertat va include toate costurile care vor fi angajate de către ofertant pentru hârtia, 
tipărirea, capsarea tehnologică (dacă este cazul)şi îndoirea buletinelor de vot ce fac obiectul prezentului 
caiet de sarcini, iar oferta va cuprinde preţul fără TVA pe pagină A4 tipărită. Preţul propus, nu 
poate fi ajustat ulterior şi va fi valabil pe toată perioada prestării acordului-cadru. 

La plată se vor accepta buletinele de vot efectiv tipărite conform modelului pentru care s-a dat „BUN 
DE TIPAR", în formatul şi în numărul de pagini acceptate de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 16 
Oraşul Vicovu de Sus - Judeţul Suceava şi în numărul specificat in Procesele verbale de primire-predare, 
la secţiile de votare. Oferta are un caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate şi trebuie 
semnată pe propria răspundere de către ofertant sau de către persoana împuternicită legal de către 
acesta. 

întocmit şi redactat 
Tolescu Ioana 

Cristian Morosa nu 

Semnătura 
f&t*-^ 

Avizat şef serviciu 
POP Maria Elena 

Florin Sinescu 
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