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Nr. 1520 din 11.03.2015 

   

 

CATRE, 

  OPERATORII ECONOMICI INTERESATI 
  

1. Primaria orasului Sulina, cu sediul in Sulina, str. a-I-a, nr. 180, judetul Tulcea, telefon: 
0240/543001, 0240/543003 si fax: 0240/543661, email: sulina_prim@yahoo.com, adresa 
web: www.primaria-sulina.ro, cod fiscal 4321410, in calitate de autoritate contractanta, va 
invita sa participati, prin depunerea de oferte, la efectuarea unui studiu de piata, in vederea 
achizitionarii prin cumparare directa de: „Servicii de prindere, transport si gestionare a 
cainilor fara stapan de pe domeniul public al orasului Sulina” , in conformitate cu 
prevederile legale si cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini anexat.   
 
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: cumparare directa, cu 
intocmirea in prealabil a unui studiu de piata, in conformitate cu prevederile art. 19 din 
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
3. Codul CPV: 85200000-1 – Servicii veterinare; 
 
4. Limba de redactare a ofertei: limba romana; 
 
5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile. 
 
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut; 
 
7. Pretul ofertei este ferm in lei. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Oferta 
financiara va preciza pretul unitar in lei / animal capturat si predat fara T.V.A. Numarul 
aproximativ de caini, pentru care se face oferta este de 200. Oferta va fi insotita de 
urmatoarele documente: 

� Certificat de inregistrare; 
�  avizul organelor sanitar – veterinare pentru :  

 - substantele de imobilizare folosite la capturarea câinilor foarte agresivi, situaţi în spaţii 
inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, in cazul utilizarii armelor pentru captur ă cu 
săgeată care utilizează gazul carbonic comprimat sau cartuşe cu percuţie pentru propulsarea 
unor seringi sau săgeţi care permit injectarea câinilor cu produse imobilizante. 
 - adapostul cainilor fara stapan;  



 - vehiculele pentru transportul cainilor; 
�  autorizatia, eliberata in temeiul dispozitiilor Legii nr. 295 / 2004, republicata, privind 

regimul armelor si munitiilor , in cazul utilizarii armelor pentru captura cu sageata 
care utilizează gazul carbonic comprimat sau cartuşe cu percuţie pentru propulsarea 
unor seringi sau săgeţi care permit injectarea câinilor foarte agresivi, situaţi în spaţii 
inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, cu produse imobilizante. 

8. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica, fără TVA : 80.000 lei.   
9. Sursa de finantare a contractului care urmeaza a fi atribuit: bugetul local; 
 
10. Modalitati de plata: plata se va efectua cu O.P., in contul operatorului economic, in 
perioada 24-31 ale lunii, conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in baza facturii fiscale si a procesului verbal de capturare, inregistrate 
la Secretariatul institutiei; 
 
11. Oferta semnata si stampilata, se va depune la registratura Primariei orasului Sulina, str. a 

1-a, nr. 180, judetul Tulcea,  ori se va transmite pe fax : 0240543661 sau email 

sulina_prim@yahoo.com. 

 
12. Data limita pentru transmiterea ofertei: 18.03.2015, orele 16:00. 
 
13. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0240/543001, interior 17 – 
Compartiment Achizitii Publice. 
 

Invitatia de participare impreuna cu Caietul de Sarcini anexa la aceasta vor fi postate si 
pe site-ul www.primaria-sulina.ro/Informatii Publice/Achizitii Publice. 
 

Cu speranta unei bune colaborari, va multumim anticipat pentru oferta. 
  

 

PRIMAR,  

DIMITRIU AUREL 

 

 

 

Intocmit 

Insp. Gheorghe Silviu 


