
JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA BRANIŞTEA 

TEL:0236332408 

FAX: 0236332450 

Email: branistea@gl.e-adm.ro                                                                             

 

Nr.1343/28.04.2022 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

       U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA, în calitate de autoritate contractantă, solicit ofertă de 

preţ  în vederea participării în conformitate cu  prevederilor  art. 7,  alineat  (5) din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, iniţiată pentru realizarea  activităților specifice 

serviciului public specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Braniştea, judeţul 

Galaţi 

1. Informaţii privind autoritatea contractantă: 

  U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA  cu sediul autoritatii în sat Braniştea, strada Ştefan cel Mare, 

nr. 58, comuna Braniştea,  judeţul Galaţi, telefon : 0236/332408, fax : 0236/332450, cod poştal 

807050. Email: branistea@gl.e-adm.ro. 

  2. Detalii invitaţie 

Obiectul contractului Obiectul contractului îl constituie   gestionarea câinilor fără stăpân din 

comuna Braniștea, județul Galați, și anume: 

a) Capturarea câinilor fără stăpân și transportarea acestora la adăpostul privat al 

__________. 

b) Preluarea, înregistrarea, consultarea, trierea și adăpostirea câinilor fără stăpân 

duși la adăpost se va desfășura într-un spațiu destinat acestei activități unde se vor 

desfășura activitățile de microcipare, deparazitare, vaccinare și înregistrarea lor într-

o evidență unică; 

 

c) Hrănirea și îngrijirea câinilor fără stăpân 14 zile lucrătoare în adapostul nostru. 

d) Transportul cainilor-sa transporte cainii capturati la Adapostul privat 

_______________ conform contractului de prestari servicii si parteneriat.Sa faca promovarea 

cainilor in vederea adoptiilor acestora si sa i mentina obligatoriu in adapost 14 zile lucratoare. 

e) Cainii nerevendicati sau neadoptati dupa 14 zile lucratoare se vor eutanasia 

.Eutanasierea cainilor se va face in baza unei DECIZII DE EUTANASIERE semnata de un 

imputrnicit al primarului UAT de unde se captureaza acesti caini. 

f) Cainii capturati vor ramane in propietatea Consiliului Locat de pe raza UAT pana la 

revendicarea,adoptia sau eutanasierea acestora. 

 

3. Sursa de finanțare: Bugetul local 

tel:0236332408


4. CPV:  8520000-1 -  Servicii veterinare  (Rev.2) 

5. Mod de achiziție: în temeiul prevederilor art.7, alin. 5  din Legea nr.  98 din 19 mai 2016 privind 

achiziţiile publice 

6. Valoare estimata fără  TVA: 135.000 lei. 

7. Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, respectiv  

nivelul cel mai scăzut al tarifelor de utilizare. 

Prețul ofertei este ferm și va fi exprimat în lei fără TVA/ câine.; 

Prețul  pentru activitatea de  gestionare a câinilor fără stăpân din comuna  Braniștea este de 

_______ lei/câine (fără T.V.A)  

 

8. Data și ora limită de depunere a ofertelor:  06.05.2022,  ora: 10.00 

9. Adresa la care se transmit ofertele: U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA  cu sediul autoritatii în sat 

Braniştea, strada Ştefan cel Mare, nr. 58, comuna Braniştea,  judeţul Galaţi, telefon : 0236/332408, 

fax : 0236/332540, cod fiscal 4461970, compartiment Asistenţă juridică 

  10.  Modul de prezentare a ofertei: 

     Oferta se va încărca in SEAP sub denumirea “ Serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân, 

capturati  de pe raza comunei Braniștea, judetul Galati, cu pretul total ofertat / an. 

 In descriere se va mentiona ca vor respecta toate cerintele Caietului de sarcini. 

     Oferta  se va depune în plic sigilat la sediul autorităţii contractante într-un exemplar , în original 

cu scrisoare de inaintare –Formularele 1,2,3. 

    Executarea se va face imediat, la comanda autorității contractante;  

    Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa 

de mai sus sau telefonic la numărul: 0236332408 și fax: 0236332450-Compartiment Asistenţă 

juridică. 

Primar, 

ADĂMACHE  MARIAN 

 

Consilier juridic, 

PALADE  ALINA  


