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Proiect co-finanţat clin Programul Opera ţlonal Capltal Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea socială  şi combaterea sărăcfei 
Oblectiv Specific: Reducerea num ărului de comunftăţi marginalfzate (non-rom ă ) aflate în rfsc cle s ărăcie şi excluziune socfală , prtn 
implementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectului: ,, Şansa T - Măsuri tntegrate de educaţie, rormare profesfonală , ocupare, asfsten ţă  socială  cbntlnuă  şi locufre, în 
cartierul N. Bă lcescu - Tecucf 
Contract de finanţare nr: P0CU12014121103078 
lnvestfm în dezvoltare durabfl ă  şi promovăm egalftatea de şansei 

MUN1PIfl,, TEUC ă  
PIMĂRIE 

Nr 

Ziue Jtuna 	Z Anul 

APROBAT, 
PRIMAR 

Catalin Constantin Hurdubae 

ANUNT DE PARTICIPARE SIMPL1FICAT_OA 

UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 	 18 ir. 
66,judeţui Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii( 	icipiu1tec (ro 
intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, 	 cu 
prevederiie art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Norme1orieto1ogice 
de aplicare a prevederilor referitoare ia atribuirea contractului de achizitie publicaacordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiiie publice urmatoarele servicii: 

i. Obiect principai: Servicii de organizare tabere copii si servicii de transport aferente - Cod 
cPv 55243000-5 - Servicii de tabere de copii, CPV 60140000-1 - Transport de pasageri 
ocazional servicii incluse iri Anexa 2, in conforrnitate cu Legea nr. 98/2016 si I-IG nr. 
395/2016 
2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectui: 
Sansa T - Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociaia 

continua si locuire, in cartierul N.Baicescu - Tecuci. 
3. Valoarea estimata a acordului-cadru fara TVA: 1 1 6.452,60 iei 
Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada cuprinsa intre data 
semnarii acorduiui-cadru si data de 28.08.2020. 
Frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite este anuala (2018, 2019, 2020), iar 
valoarea fiecarui contract subsecvent este estimata astfel: 
-58.226,30 lei fara TVA in anui 2018, 
-29.1 13,15 lei fara TVA in anui 2019, 
-29.1 13,15 iei fara TVA iri anul 2020. 
4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini 
5. Oferta depusa de catre operatorul econornic trebuie sa cuprinda: 
-Documente de calificare (compietate conform Documentatiei de atribuire) 
-Propunerea tehnica - ofertantul va eiabora propunerea tehnica astfei incat aceasta sa respecte 
iri totalitate cerinteie prevazute in Caietul de sarcini. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 



e~~ 
instrumente St,uc*wale 

tJNIUNEA EUROPEAIIÂ 
	 14.2O2O 

Proiect co.r.nanţat din Programui Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea sociaiă  şi combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţ i marginalizate (non-romă ) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială , prin 
implementarea de măsuri integrate 
Titlui proiectului: »Şansa T - Măsuri integrate de educaţîe, formare profesional ă , ocupare, asistenţă  socială  continuă  şi locuire, în 
cartierul N. Băicescu - Tecuci 
Contract de finanţare nr: P0CUi2014121103078 
lnvestim în dezvoitare durabil ă  şi promovăm egalitatea de anse! 

-Propunerea financiara - ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte 
in totalitate cerinteie prevazute in Caietul de sarcini. 
6. Data Iimita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul Iimita de depunere a 
ofertelor 
7. Limba de redactare a ofertei: Limba romana 
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii 
9. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA 
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: pretul cel 
mai scazut 
11. La oferta de baza: - NU se accepta oferte alternative 
12.Termenul valabilitate aI acordului-cadru: pana la 28.08.2020. 
13. Plata pretului contractului subsecvent se va face in rnaxim 90 zile de la data receptionarii 
serviciilor si emiterii facturii fiscale.. 
14. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Docuirientatia de atribuire, 
pusa la dispozitia ofertantilor cu titlu gratuit, pe site-ul: www.primariatecuci.ro  
15. Data lirnita pentru transmiterea ofertei : 24.07.2018 ora 11:00 Ia sediul Primariei 
Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918. nr. 66,jude ţul Galati 
16. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 24.07.2018 ora 12:00 la sediul Prirnariei 
Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66,jude ţul Galati. 
Documentatia de atribuire a procedurii propriei sirnplifîcate privind Servicii de organizare 
tabere copii si servicii de transport aferente se gaseste publicata pe pagina web a autoritatii 
contractante, respectiv www.prirnariatecuci.ro  

Vizat, 	 Avizat, 
Valeriu Gabriei Hasan 	 loan Pop - Manager proiect 

Întocmit. 
Alexandru Miiiaita VIad 

Experl achizitii 
SC Icomar Stid SRJt 
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