
UN(UNEA EUROPEAN 

lnstnjniente $bvcturale 

Proiect co-finan ţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prloritară  4: lncluziunea soclală  şi combaterea sărăctei 
Obiectiv Speciftc: Reducerea num ărului de comunităţ i marginalizate (non-rom ă) afiate în risc de sărăcie şi excluziune soclală, prin 
impiementarea de măsurl integrate 
Titlul proiectului: ,, Şansa T - Măsuri integrate de educaţle, formare profeslonal ă , ocupare, asistenţă  socială  continuă  şt locuire, în 
cartierul N. Bă lcescu - Tecuci 
Contract de finanţare nr: POCU/20/4121103078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  şi promovăm egalitatea de şanse! 
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Catali iji 

FISA DE DATE A ACII1ZITIEI 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
1.1)ENUM1RE,ADRESASIPUNCT(E)DE CONTACT 
Denumire oficiala: UAT Municipitilui Tecuci 
Adresa: str. 1 Decembrie 1918,  nr.66 
Localitate: Tecuci Cod postai: 805300, 	Tara: Ron1ania 
Punct(e) de contact:ln atentia loan Pop Telefon: +40 0372364177 
E-rnajl:achizitii@municipiultecuci.ro  Fax: +40 02368 I 6054 
Adresa/ele de internet (daca este cazui): www.primariatecuci.ro  
Adresa sediului principal aI autoritatii contractante (URL): 
Adresa profilului cumparatoruiui (URL): 

Alte informatii pot ti obtinute Ia:l Punctul (punctele) de contact nlentionat(e) anterior 
o Altele: complelafi anexa A.I 

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv 
documentele pentru dialogul 

coïPunctul
etitiv  si sistemul de achizitie dillamic) pot fi obtinute la: 

 (punctele) de contact mentionat(e) allterior 
o AlteIe: coznpletali anexa A.1I 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transrnise la: 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

o AIteIe: coinpleiaii anexa A.1J1  
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 
ofertelor/candidaturi lor 
Zile : 3 inaillte de data lirnita de depullere a ofertelor/candidaturilor 
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Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lnciuztunea socială  şl combatei-ea sărăctei 
OblectivSpectflc: Reducerea num ăruiui de comunităţi marginalizate (non-rom ă) aflate în rlsc de s ărăcie şi excluziune socială , prin 
lmplementarea de măsurl integrate 
TitIul proiectului: ,,Şansa T - Măsuri lntegrate de educa ţie, formare profesionai ă , ocupare, asistenţă  socială  continuă  şi iocuire, în 
cartierul N. Băkescu - Tecucl 
Contract de finan ţare nr: P0CU12014121103078 
lnvestim în dezvoltare dUrabil ă  şi promovăm egalitatea de şansei 

1.2) T1PUL AUTORITATII CONTRACTANTE sI ACTIVITATEA PRUCIPALA 
(ACTIVITATILE PRINCIPALE) 
ci Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, • Servicii gerierale ale administratiilor 
inciusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora publice 
c Agentie/birou national sau federal o Aparare 
j Autoritate regionala sau locala o Ordine si siguranta publica • Agentie/birou regional sau local c Mediu • Organisni de drept pubiic c Afaceri ecorioniice si financiare 
• lnstitutie/ageiitie etiropeana sau organizatie o Sanatate 
internationala o Constructii si amenajari teritoriale 

o Protectie sociala 
c Altele (precizati): o Recreere, cultura si religie 

tJEducatie 
o AItele (precizati): 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante 	 da o nu 

SECTIUNEA 11: OBIECTUL CONTRACTULUI 
11.1) DESCRIERE 

11. 1 .1) Denumirea data con tractul ui/concu rsului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea 
contractanta 
Servicii de organizare tabere pentru copii si servicii de transport aferente în vederea implement ării 
proiectului 	Sansa T - Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala 
continua si Ioc.uire, in cartierul N.Balcescu - Tecuci 
11.1.2) TipuJ contractului si ăocul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare 
a serviciilor  
a) Lucrari 	 o B) Produse 	 o c) Servicii 
Executare 	 tJ Cumparare 	 o Categoria serviciilor 
Proiectare si executare 	o Leasing 	 o Servicii cuprinse in Anexa 2 din 
Executarea, prin orice 	o lnchiriere 	 o Legea 98/20 l 6 
mijloace, a unei lucrari, Inchiriere cu optiune de o 
conforni cerintelor curnparare 
specificate de autoritatea O conibinatie iritre acestea 
contractanta  
Locul principal de executare Locul principal de livrare Locul principal de prestare 
Cod NUTS DtJDtJtJtJ Cod NUTS 000000 Municipiul Tecuci 

CodNUTStJtJ0000 
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Proiect co-finanţat din Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea sociaiă  şi combaterea sărăctei 
Oblectiv Speciflc: Reducerea numărului de comunităţ i marginalizate (non-rom ă) afiate în risc de sărăcie şi excluziune socială , prin 
implementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectului: »Şansa T - Măsuri integrate de educa ţte, formare profesional ă , ocupare, asisten ţă  socială  continuă  şi locuire, în 
cartierul N. Bă lcescu - Tecuci 
Contract de finanţare nr: POCUI20141211 03078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  şi promovăm egalitatea de şanse! 

H.1.3) Procedura impJica 
Un contract de achizitii publice 	 o 

Punerea in apiicare a unui sistem de achizitie dinaniic (SAD) 	o 
Incheierea unui acord-cadru 
11.1.4) Informatii privind acordui-cadru (dupa caz)  
Acord-cadru cu mai niulti operatori econoniici 	CI Acord-caclru cu un singur operator 
Numarul oco sau, dupa caz, numarui rnaxim coo de econornic 	j 
participanti la acordul-cadru preconizat 
Posibilitatea de a reiva cornpetitia cu semnatarii acordului cadru 
da o nu jDaca DA, 
Reluarea competitiei se va face in SEAP: da o nu j 

Durata acordului-cadru: Durata in ani: oo sau in luni: 26 
Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru:Dac ă  durata acordului-cadru dep ăşe şte 4 ani: 

Estimarea valorii totale a achizitiitor pentru intreaga durata a acorduiui -cadru 
Vaioarea estiniata fara TVA: 1 16.452,60 	 Moneda: LEJ 
sau intervalul: iiitre 	si 	Moneda:  
Frecventa si valoarea contractelor care urrneaza sa fie atribuite (daca se cunosc): 
Frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite este anuaia (2018, 2019, 2020) iar valoarea fiecarui 
contract subsecvent este estimata astfei: 
-58.226,30 lei fara TVA in anul 2018, 
-29.1 13,15 lei fara TVA in anui 2019. 
-29.113,15 iei faraTVA inanul2O2O, 
I1.I.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiiior 
Servicii de organizare tabere pentru copii si servicii de transport afereiite în vederea irnplement ării 
proiectuluiSansa T - Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociaia 
continua si Iocuire, in cartierul N.Balcescu - Tecuci 
Autoritatea contractant ă  va răspunde o singură  dată  tuturor solicitărilor de clarific ă ri cu 3 zile înainte de 
temienul liniită  de depunere a oferteior. 
Descrierea completa a serviciilor solicitate se gaseste in caietul de sarcini 
11.1.6) Clasifieare cPv (vocabularul comun privind achizitiile) 

Vocabuiar principai 
Obiect principai 55243000-5 - Servicii de tabere de copii 
Obiect(e) suplimentar(e) 60 1 40000- 1 - transport de pasageri ocazioiial 
11.1 .7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de aehizitii publice (GPA) 
ciacnuj  
11.1 .8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati 	da c nu 
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Proiect co-finanţat din Programu! Opera ţlonal Capital Uman 2014-2020 
Axa prloritară  4: lncluziunea socială  şi combaterea sărăciel 
Obiectiv Speclfic: Reducerea num ărului de comunităţ i marginalizate (non-romă ) aflate în risc de sărăcie şi exciuzlune socială , prin 
lmplementarea de măsuri integrate 
Tltlul proiectului: ,,$ansa T - Măsuri integrate de educaţie, formare profesional ă , ocupare, asistenţă  soclală  continuă  şi locuire, în 
cartierul N. Bă lcescu - Tecuci 
Contract de finanţare nr: POCU/20141211 03078 
lnvestim în dezvoltare durabilă  şi promovăm egalitatea de şansel 

o un singur lot c3unul sau mai multe loturi o toate loturile 
o Numărui maxim de loturi care poate fi 
atribuit unui singur ofertant: 

[ 	 j 
o Autoritatea contractant ă  îş i rezervă  dreptul 
de 	a 	atribui 	contracte 	prin 	combinarea 
următoarelor loturi sau grupe de kturi:  
11.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) 	da o nu 

11.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
11.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inc/usiv, dupa caz, foale /oiurile si ioaie opiiunile) 
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (nuinai in ce): 	Moneda: LEI 
sau intervalul: intre 	 si 	 Moneda: 
11.2.2) Optiuni (dupa caz) 	da a nu 
Daca da, valoarea se va eompleta in mod obligatoriu numai ca interval valoric 
Baca da, descrierea acestor optiuni: 
Daca se cunoasie, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 
in luni: oo sau in zile: 0000 (de la data atribuirii contractului) 
Nurnarul de prelungiri posibile (dupa caz): 000 sau interval: intre aaa si oao 
Daca se czinoasle,: in luni: oo sau in zile: aooa (de la data atribuirii contractului) 
11.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urrneaza sa fie atribuite de concesionar unor terti(dupa caz 
in cazul coniracielor de concesiuni) 

11.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata in luni: oa sau in zile: aaoa (de la daia airibuirii coniraciului/emiierii ordinelor de incepere a 
servicii/or sau lucrarilor,) 

AJ UIA1(EA 1KLIULUI CtJINIKAU 1•UL 

11.4.1. Ajustarea pretului contractului 	 da l nu a 
Pretul acordului-cadru va f ajustat dupa urmatoarea metoda :autoritatea contractanta uzeaz ă  de 
prevederile art. 164 alin. (8) din H.G. nr. 395/2016.Preturile ofertate vor fi ferme si fixe pentru serviciile 
prestate in cadrul prirnelor 6 luni calendaristice.Pentru urrnatoarele servicii prestate, preturile unitare vor 
putea fi ajustate in conditiile art. 164 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu rnodificarile si cornpletarile 
ulterioare. Ajustarea pretului se va face la preturile unitare ofertate in propunerea financiara nu rnai repede 
de 6 luni de la ultima ajustare a acestuia. Conform informatiilor publicate pe site-Lil INS, Formula de 
calcul pentru actualizarea unor valori utilizand lndicele Preturilor de Consurn (IPC) este: 
1PC = (Surna initiala de actualizat * Rata lnflatiei+ Suma initiala de actualizat)/1 00 
Formula de ajustare a prettilui este:V = V(0) x 1pC 
undeV — reprezinta valoarea ajustata a pretului unitar ofertat; 	 - 	- 	- 

!J 	- 
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Proiect co-finanţat dln Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa priorltară  4: lncluziunea socială  şIcombaterea sărăclei 
Obiectiv Speciflc: Reducerea numărului de comunităţ i marginalizate (non-rom ă) aflate în risc de sărăcle şi excluziune social ă, prin 
implementarea de măsuri lntegrate 
Titlul prolectulul: »Şansa T - Măsuri integrate de educaţie, formare profesională , ocupare, asisten ţă  soclală  continuă  şi locuire, în 
cartierul N. Bălcescu - Tecuci 
Contract de finanţare nr: POCU/20141211 03078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  şi promovăm egalitatea de şansel 

V(0) - reprezinta vaioarea pretului unitar deciarat in propunerea financiara; 
IPc - coeficientul de ajustare 
Ajustarea pretului acordului-cadru prin rnarirea acestuia se va putea face nurnai daca exista fondurile 
alocate prin contractui de finantare, sau numai dupa alocarea fonduriior necesare ajustarii pretului prin act 
aditional. 

SECTIUNEA 111: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNJCE 
111.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 
111.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 
IHI.I.a) Garantie de participare 	da a  nu o 
Cuantumul garantiei de participare (GP): 580 lei. 
Perioada de vaiabilitate - egala cu perioada de vaiabiiitate a ofertei (30 de zile de la termenul limita de 
primire a ofertelor). 
Modul de constituire: 
-printr-un instrument de garantare emis de o institu ţ ie de credit din România sau din alt stat sau 
de o societate de asigurări, în condi ţiile legii: 
- ordin de plata - virament în contul deschis la Trezoreria Municipiului Tecuci, CIF 42693 12, cont IBAN 
R023TREZ3075006XXX000 I 07; 
În cazui unei asocieri, garan ţ ia de participare va fi constituit ă  în rnod obligatoriu cu rnen ţ iunea expres ă  că  
acoperă  în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici. 
GP trebuie sa fie irevocabila (art 36 alin(3) HG395/2016). 
ln conf cu prevederile art. 132, alin. 3 din HG nr. 395/2016 comisia de evaluare va clarifica cu ofertantii, 
neconcordantele din garantia de participare, in rnax 3 zile lucratoare cte Ia data limita de depunere a 
ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. 
lnstrurnentul de garantare trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prirna 
cerere a beneficiarului, pe baza deciaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 
Dovada constituirii GP se va depune odata cu oferta, pana la data lirnita de depunere a ofertelor. ln cazul 
constituirii garantiei de participare printr-o societate de asigurari, atasat politei de asigurare se va 
transmite si o copie - conforrna ctl originalul a docurnenttilui de plata a acesteia (chitanta!OP) 
GP se restituie sau retine, dupa caz, conform art.37 si 38 diii HG nr.395/2016. 
Pentru GP in alta valuta: ecliivalenta se calculeaza Ia cursui BNR Leu/Valuta x din data publicarii 
anuiitului de participare. GP eniisa in alta lirnba decat roiiiana se va depune insotita de traducerea 
autorizata in iirnba romana. 
111.1.11) Garantie de buna executie 	da o nu l 
111.1.2) Principalele modaiitati de Tinantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
Sursa de finantare a contractului care iirnieaza a fi atribuit: Proiect cofinan ţat din Fondul Social European 
prin Programul Opera ţional Capital Unian 2014 - 2020 
Piata se va efectua cu OP in contul de Trezorerie al prestatorului 

F 
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Proiect co-flnanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prtorltară  4: lncluziunea socială  şi combaterea sărăctei 
Obiectiv Speclflc: Reducerea numărulul de comunit ăţ i marginallzate (non.rom ă) aflate în rlsc de s ărăcie şi exctuziune socială, prin 
implementarea de m ăsuri tntegrate 
TItlul proiectului: ,, Şansa T - Măsurl integrate de educaţie, formare profesională , ocupare, asisten ţă  socială  continuă  şi locuire, în 
cartierul N. Bătciscu - Tecucl 
Contract de finan ţare nr: POCU120141211 03078 
lnvestim în dezvoltare clurabilă  şi promovăm egalitatea de şanse! 

111.1.3) Forma juridîca pe care o va Iua grupul de operatori econoniici caruia i se atribuie 
contractul (dupa caz) 
Asociere confor,,i art. 53. din Legea privind achizisiile publice nr 9812016 
111.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii specialeda o nu 
Daca da, descrierea acestor condi ţ ii 
111.1.5. Legislalia aplicabila 
a) Legea privind achizitiile nr 98/20 l 6; 
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.a 
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si coricesiune de servicii, precurn si 
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; 
c) www.anap.gov.ro  
d) Orice alte acte normative inclusiv ordine si instruc ţini aferente pOcu prin care se asigură  frnan ţarea, 
impuse de legislaţia română  sau cornunitară . 
e) Procedură  simplificată  propriepentru atribuirea contractelor de achizi ţie publică  /acorduri-cadru ce 
privesc achizi ţii ce au ca obiect servicii sociale ş i alte servicii specifice a c ăror valoare estirnat ă  este mai 
mică  decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art.7, alin 1, litera c din legea 98/20 1 6 
f) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Norrnelor rnetodologice de aplicare a 
revederilor referitoare la publice 

111.2) 1UOINDI111 DE iAKIICIIAKE 
111.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 
registrul comertului sau aJ profesiei 
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 
Cerinta nr.1: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in 
situatiile de excludere prevazute 1a art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016. Docurnentele justificative 
care probeaza îndeplinirea ceior asuniate pot fi: 
- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire Ia plata inipozitelor, taxelor sau a 
contributiilor 1a bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la mornentul prezentarii; 

Cazierul judiciar al operatorului econornic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele 
mernbre ale organului de adrninistrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 
econoniic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, 
asa cum rezulta din certificatul constatator de ONRC/Actul constitutiv al operatorului econornic; 
- Dupa caz, doctinieiite prin care se demonstreaza faptul ca operatorul econornic poate beneficia de 
derogarile prevazute Ja art.166, alin. (2), art.167. alin.(2), art.171 diii Legea 98/2016 privind achizitiile 
publ ice; 
- Orice alte docurnente ecliivalente edificatoare, conforni prevederilor art. 168 alin.( l) din Legea nr. 
98/2016. 
- In situatia in care docunientele precizate rnai sus nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 	165 si 
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Proiect co.finanţat dir, Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prloritară  4: lnduziunea sociaiă  şl combaterea sărăciei 
Oblectiv Speclfic: Reducerea numărului de comunităţ l marginallzate (non.romă) aflate în risc de s ărăcie şi exciuziune soclală , prin 
implementarea de măsuri integrate 
Tltlul proiectulul: ,, Şansa T - Măsuri lnterate de educa ţie, formare profesională , ocupare, asistenţă  socială  continuă  şl Iocuire, în 
cartierul N. Bă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/2014121103078 
investim în dezvoltare durabilă  şi promovăm egalitatea de şanse! 

167 din Legea nr. 98/2016, se va depune o deciaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in 
situatiile de excludere prevazute !a art.164 (Formularui 12), 165 (Forrnularul 15) si 167 (Forrnularul 13) 
din Legea nr.98/2016. 
Pentru ofertanti din alte tari se vor aplica prevederile art. 168 alin. (3) clin Legea nr. 98/2016. 

2: Ofertantii, tertii sustiriatori si subcoiitractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute in art. 
59-60 din Legea 98/20 l 6. Incadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/20 1 6 atrage 
excluderea ofertantului din procedura de achizitie. 
Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va prezenta 
declaratia privind conflictul de interese (Formularul 3) din sectiunea formulare corespunzator pâna la data 
limita a depunerii ofertelor. 
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in conformitate cu prevederile 
art.60 din Legea 98/2016, coroborat cu art.21, alin.(5) din HG 395/2016, in ceea ce priveste organizarea, 
derularea si finalizarea procedurii, sunt urmatoarele: 
Catatin Constantin Hurdubae - Primar 
Danut Pintilie - Viceprimar 
Nicoleta Tapoi - Director general economic 
Mircea lulian - Administrator pubiic 
Nicoleta Butnaru - Consilierjuridic 
Dan Trifan Sef serviciu iavestitii 
Mariana Cristea - Sefserviciu buget 
Mihai Batabaii - Consilier superior 
Silvia Perianu - Consilier principal 
loan Pop - Manager proiect 
Mona-Gabriela Candrea - Consilier superior, Responsabil contabilitate proiect 
SC Icomar Sud SRL - Managernent proiect (Alexandru Mihaita Vtad - expert achizitii, Liviu Ionut 
Popescu - responsabil fiiianciar, Catalina Balasa - consilierjuridic, Bogdan Barna - asistent de proiect). 
Consilieri locali: Andriuta Ghita, Buliga Bogdan, Bulhac Constantiii, Cimpanu Tudor, Croitoru Cezar, 
Diaconu Petronela Monica, Diaconu Vasile, Dumbrava Ani-Rodica, Dumitriu Gina Georgeta, Farcasanu 
Grigore, Lovin Valeria Olirnpia, Martin Cristinel Mihai, Matei Dragoiiiir Lucian, Militici Ghiorghi, Mirza 
Vasilica Cristinei, Oanca Saniir, Papuc Petru. 

NOTA 
l .Se vor depune: angajamentul ferni al ter ţului susţinător (Forrnularul 6 sau 7) din care rezult ă  iiiodul 
efectiv în care se va materializa sus ţinerea acestLlia, a acordului de subcontractare (Formularul 5) ş i/sau a 
acordului de asociere (Formularul 4), dup ă  caz. 
2. Referitor la situatia personala a caiididatului / ofertantului, pentru persoanele fizice/juridice straiiie: 
Peiitru dernonstrarea indepliiiirii cerinteloi privind situatia peisonala este permisa prezentarea oi icaiui 
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Proiect co-flnanţat din Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa priorltară  4: lncluziunea socială  ş i combaterea sărciei 
Obiectiv Speclfic: Reducerea num ărului de comunităţi marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie şi excluziune soclală , prin 
implementarea de măsurl integrate 
Tltlul proiectulul: ,, Şansa T - Măsurl integrate de educaţie, formare profesională , ocupare, aststefl ţă  socială  continuă  şi locuire, în 
cartterul N. Bă tcescu - Tecuci 
Contract de finanţare nr: POCU/2014121103078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  şi promovăm egalitatea de şanse! 

document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine a ofertantului sau in tara in 
care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau aite documente echivalente emise de 
autoritatile competente din tara respectiva. ln cazul iri care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia 
personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptui de a solicita in rnod direct informatii 
de la autoritatile competente care ernit documente de natura celor prevazute rnai sus. hi cazul in care in 
tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute 
mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute, autoritatea contractanta va 
accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare 
la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati 
administrative saujudiciare sau a unei asociatii profesionale care are cornpetente iri acest sens. 
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor 
fî transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in lirnba româna. 
111.2.1 .b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii în 
tara de rezidenta, sa reiasa ca aeestia sunt legal constituiti, ca nu se afia în niciuna dintre situatiile de 
anulare a constituirii precum si faptul ca au capaeitatea profesionala de a realiza activitatile care fac 
obiectul contractuiui, 
Modalitatea de îndeplinire: Prezentarea certificatului ONRC sau pentru ofertantii straini, document 
echivalent emis în tara de rezidenta, odata cu oferta. Cerinta se apiica inclusiv pentru asociati, 
subcontractanti si/sau terti sustinatori. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/reale la 
momentul prezentarii 
Nota: Pentru persoanele juridice straine: Persoanele juridice straine vor prezenta docurnente echivalente, 
ernise în conformitate cu legislatia aplicabila în taraîn care ofertantul este rezident 
111.21) Capacltatea econoinica si financiara 
III.2.3.a) Capacitatea tehniea si/sau profesionala 
Subcontractare 
lri cazul în care ofertantul utilizeaz ă  capacit ăţ ile subcontractantului/subeontractan ţilor pentru a îndeplini 
cerintele acordului-cadru, acestia precizeaz ă  nuniărul ş i data contractului/acordului de subcontractare, 
partea din acordul-cadru propus ă  pentru subcontractare (Forniularul 5), iar docunientele justificative care 
probează  cele asurnate îri acord vor f depuse in cadrul ofertei 
Autoritatea contractant ă  poate respinge subcontractaiitul propus dac ă  acesta se încadreaz ă  printre 
motivele de excludere şi solicită  candidatului/ ofertantului o singură  dată  - înlocuirea acestuia ş i 
prezentarea unui alt subcontractant. 
Asociere 
Jn cazul în care rnai mul ţi operatori econoniici particip ă  în cornun la procedura de atribuire. vor raspunde 
în iiiod solidar pentru executarea contractului. Acordul de asociere (Forniularul 4) se va prezenta odata cu 
oferta de catre toti ofertantii participanti la procedura 
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Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa priorltară  4: lncluziunea soclaiă  şl combaterea sărăciei 

Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţi marginalizate (non-rom ă) aflate în risc de sărăcie şi excluzlune socială , prin 

implementarea de măsuri lntegrate 

Titlul prolectului: »Şansa T - Măsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , ocupare, asisten ţă  socială  continuă  şi locuire, în 

cartierui N. Bă lcescu - Tecuci 

Contract de finanţare nr: POCU/2014121103078 
lnvestirn în dezvoltare durabil ă  ş i promovăm egalitatea de şanse 

11L23.b.) Standarde de asigurare a calitatii 
111.2.4) •Contracte rezervate (dupa caz) 	 da ci nu 
Contractul este rezervat unor ateliere protejate 	 o 
Contractul va fi executat nurnai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate 	o 

IIIJ) U()INI)I11I 1LC1I1Ci YiIN IKU UOIN IKAUIiLIi; L)Ii KVIC11 

1113.1) Prestarea servciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii ....... 	da ci nu l 
Daca da precizati actele cu putere de Iege si actele administrative aplicabile: 
DuDa caz, mentionati care profesie (concurs de soiutii) 
111.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si califjcarile profesionale ale membrilor 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective da o nu ci 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
IV.1) PROCEDURADE ATIUBUIRE 
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline I On line o 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 
Licita ţie deschis ă  o 
Justificare pentrti alegerea Iicitatiei accelerate: 

Licitaţie restrânsă  o 
Licitaţie restrâusă  accelerată  o 
Justificare pentru alegerea licitatiei restrânse accelerate 
Negociere competitivă  o 
Au fost deja selectati candidati da o nu o 
Daca da, indicati numele si adresa operatorilor econoniici selectati deja iri sectiunea V1.3) Informatii 
suplirnentare 

Negociere competitivă  accelerată  o 
iustificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

DiaIog competitiv o 
Parteneriat pentru inovare ci 

Procedură  sirnpiificată  ci 

o O singură  etapă  
o Mai multe etape 

Justificare perltru accelerarea procedurii 
Procedură  simplificată  proprie l 
Concurs de solu ţ ii 	ci 	 Deschis o Restrans ci 

Numă rul de participan ţi estimat cioci 	sau 
numarul minim cicici / numarul maxim 000 

- 
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Proiect co-finanţat din Programul Opera ţional Capital L)man 2014-2020 
Axa prloritară  4: lncluziunea socială  şi combaterea sărăciel 
Obiecttv Spectflc: Reducerea numărului de comunităţ i marginalizate (non-romă ) aflate în risc de săricie şi excluziune socială , prin 
tmplementarea de măsuri interate 
Titlul proiectulut: »Şansa T - Măsuri integrate de educaţle, formare profesional ă , ocupare, asistenţă  socială  continuă  şi loculre, ţn 
cartlerul N. Bă lcescu - Tecuci» 
Contract de finanţare nr: POCU20141211 03078 
lnvestim în dezvoltare durabilă  şi promovăm egalitatea de şanse! 

JV.1.2) Limitarea num ărului de operatori economici invita ţi să  prezinte oferte sau să  participe 
(liciiaiie reslransa si negociere comjelilivă , dialog compelitiv) 
Numar de operatori economici preconizat cioci 
Sau Numar rninim preconizat ocio si. dupa caz, numar rnaxim cioo 
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului 
(negociere, dialog compeliliv) 

plicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a 	 da o nu ci 

reduce progresiv numarulsolutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 
care trebuie neociate 	 - 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de 
solutii) 
IV.2.1) Criterii de atribuire (dupacaz.bifaii rubrica sau rubricile crespunzatoare sau 
enumerali criteriile de atribuire)  

etu1 cel mai scazut  
Sau  
• (el tnai bun raporI caliuiIe!pi-e( 
• (e/ mai bmi ,(ipOrl eulilaie!cos/ 

ci criteriile rnentionate in continuare (criteriile de atribuire lrebuie indicale 
inipreuna cu ponderarea sau in ordine desci-escaioai-e a priorilalii, in cazul in 
care nu se poale realiza poiiderarea diii molive de,nonstrabile) 
o criteriije enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de 
a participa Ja negociere sau in docurnentul descriptiv  

Criterii Pondere lntra in licitatie 
electroiaica! 
reofertare SEAP 

Deialiiprivind aplicarea_algoi-itiiiului_de_calcul  

( 	lntra in licitatie electronica / 	 Direct 	 lnvers 
) 	 reofertare 	proportional 	proportional 

Punctaj maxim component tehnica ocio  
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica 	 da o nu 
Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)  
IV.2.3. 	Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii 
restrans)  

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 
LIV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 	 J 
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Proiect co.finan ţat din Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa priorltară  4: lnc(uziunea soclaiă  şi combaterea să răciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţ i marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcle şi exciuziune socială , prin 
implementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectuiui: ,,Şansa T - Măsurl integrate de educa ţie, formare profesional ă , ocupare, asistenţă  soclală  continuă  şi locuire, în 
cartlerul N. Bălcescu - Tecuci» 
Contract de finanţare nr: POCU1201412/103078 
lnvestim în dezvoltare durabiiă  şi promovăm egaiitatea de şanse! 

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasî contract 	da o nu 
Daca da, 
Anunt de intentie 	o 	Anunt despre profilul curnparatorului o 
Nurnarulanuntului in JO: 0000/S 000-0000000 din oo/oo/o000 (zz/ll/aaaa) 
Alte publicari anterioare (dupa caz) o 
Nuniarulanuntului in JO: 0000/S 000-0000000 din oo/oo/0000 (zz/H/aaaa) 
Numarulanuntului in 30: 0000/S 000-0000000 din oo/oo/0000 (zz/ll/aaaa) 
Anunt de intentie 
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 
participare 
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT R0 SK SL Fl SV 
o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o 

Altele: 
Moneda in care se transrnite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau oftline cu etapa finala de 
L.E. lei 
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in Iuni: 
OEIO sau in zile: 30 (de Ja termenui Iimita de prirnire a ofertelor) 
IV.3.8) Recompense si juriu (in cazul unni concurs de solulii) 
IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime 	 da o 	nti o 
Daca da, nurnarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz) 
IV.3.8.2) Detajii privind platile catre toti participantii (dupa caz) 
IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: 
Contractele de servicii atribuite in urma coiicursului vor 11 atribuite castigatorului sau unuia dintre 
castigatorii concursului 	 da o 	nu o 
IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta 
dao 	nuo 
IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati(dupa caz)  

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnic ă  va fi întocrnită  astfel încât, în procesul de evaluare, inforrna ţ iile diii propunerea tehnic ă  să  
permită  identificarea facil ă  a specifica ţ iilor tehiiice din caietul de sarcini. 
Propunerea telinic ă  se va întocrni cu respectarea ceriii ţelor caietului de sarcirli, a normelor şi iiormativelor în 
vigoare. 
Ofertantul va prezenta o declaratie diii care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile 
relevante clin dorneniilernediului, social si al relatiilor de rnunca. Iiistitiitiile competente de la care operatorii 
econornici pot obtine informat!ile detaiiate privindobligatiile relevante dm donieniile mediului, social sial 
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Proiect co-frnanţat din Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea soclal ă  şl combaterea sărăciei 
Obiectiv Speclfic: Reducerea numărulul de comunftăţ i marginalizate (non-rom ă ) aflate în rlsc de sărăcie şi excluziune socială , prin 
implementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectulul: »Şansa T - Măsuri integrate de educa ţle, formare profesională , ocupare, aslsten ţă  socială  continuă  şi locuire, în 
cartierul N. Bă lcescu - Tecuci 
Contract de finanţare nr: POCU/20141211 03078 
lnvestim în dezvoltare durabilă  şi promovăm egalitatea de şanse! 

relatiilor de munca sunt Ministerul Mediuiui si Ministerul Muncii, Famiiiei, ProtectieiSociale si Persoanelor 
Varsnice si de la Inspectoratele Teritoriale de Munca, respectiv si - site-uI: 
http://www.anpm.ro/web/guestilegislatie:http://www . inspectrnun .ro/legislatie/legislatie.htrn l. Se vor completa 
Formuiareie 9,10. 
Propunerea tehnic ă  poate con ţine orice informa ţ ii pe care ofertantul le consider ă  necesare pentni 
fundamentarea ofertei sale. 
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca locatiile de prestare a serviciilor detin: 

i. Certificat de conformitate cu normele de igien ă  ş i sănătate publică , conform legisla ţiei în vigoare, in 
copie conform cu originalul 

2. Autoriza ţ ia sanitar-veterinară  eliberată  conform Iegisla ţiei in vigoare, de c ătre Direc ţia Sanitar 
Veterinară  pentru Siguran ţa Alimentelor, in copie conform cu originalul 

3. Autoriza ţia de securitate la incendiu ş i planui de prevenire şi evacuare în caz de incendiu, in copie 
conform cu originalul 

4. Certificatul de clasificare a spatiuJui de alimentatie, in copie conform cu originalul 
5. Documente din care sa reiasa autorizarea turistica a locatiei. 
6. Copii conforme cu originalul ale certificatului de transport in cont propriu sau ale licentei de transport 

(in cazul in care serviciile de transport sunt efectuate de un alt operator economic). 
In cazul unei oferte depuse de catre o asociere, propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu descrierea 
modului de impartire a sarcinilor intre membrii precum si nivelul de implicare din punct de vedere aJ 
resurselor materiale si urnane utilizate. 
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu 
privire la pret, tarif, daca este cazul, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul 
contractului. Oferta are caracter ferm si obiigatoriu, din punct de vedere aI continutului, pe toata perioada de 
valabilitate si trebuie sa fie semnata pe propria raspundere de catre ofertant sau de catre persoana Iegal 
imputernicita de catre acesta. Ofertantul trebuie sa prezinte Forrnularul de oferta in conforrnitate cu 
Formularul 1, cat si Centralizatorul de pre ţuri servicii - Formularul 2, prezentate in cadrul fisierului 
,,Formulare. 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 
1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta la sediul autoritatii contractante, pana la data si ora 
iirnita de depunere a ofertelor prevazute in invitatia Ia negociere. 
2. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere aJ contiiiutului, pe toata clLlrata de valabilitate a 
acesteia prevazuta in docurnentatia de atribuire si asumata de ofertant. 
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului econornic 
care transniite respectiva oferta, cf. art. 125 din HG 395/2016. 
4. Jmpreuna cu propunerea tehnica si propuiierea financiara si docunientele de eligibilitate se vor rnai deptine 
Ja sediul autoritatii contractante si urniatoarele documente: 
- Certificat Liflic de înregistrare - copie conform cu originalul, 
- dovada privind constituirea garantiei de participare; 
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Proiect co-finanţat din Programul Operaţionai Capitai Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea sociaiă  şi combaterea sărăciei 
Oblectiv Specific: Reducerea num ărulut de comunităţi marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie şi excluziune social ă , prin 
implementarea de măsurl fntegrate 
Tltlul proiectului: ,,$ansa T - M ăsurl integrate de educa ţie, formare profesional ă , ocupare, asistenţă  socială  contlnuă  şi locutre, în 
cartlerul N. Bălcescu - Tecuct 
Contract de flnanţare nr: P0CU12014121103078 
lnvestim în dezvoltare durabtl ă  şi promovăm egalitatea de şanse! 

- irnputernicire legala - semnata de catre administrator/reprezentantul legal, sau un alt documnt Iegal 
echivalent, in cazul iri care semnatarul ofertei este aitcineva decat adrninistratorui/ reprezentantul Iegal al 
firmei (origiriai). Prin imputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertan ţul in procedura 
pentru atribuirea contractului (Formularul 11 ),Imputernicirea va fi insotita de o copie a cartii de identitate a 
persoanei irnputern icite 
5. Modul de întocrnire a ofertei. Documentele se întocmesc într-un singur exempiar şi se introduc într-un plic 
închis şi rietransparent. 
Plicul trebuie să  fie marcat cu: 
- denumirea şi adresa autorit ăţ ii contractante, denumirea obiectului achizi ţ iei pentru care s-a depus oferta 
(Oferta privindachizitia deServicii de organizare tabere pentru copii si servicii de transport aferente în 
vederea implementării proiectului Sansa T - Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, 
asistenta sociala continua si Iocuire, in cartierul N.Balcescu - Tecuci). 
- denurnirea şi adresa ofertantului, pentru a peimite retumarea ofertei întârziate nedeschis ă ; 
Plicului exterior i se va ata şa, într-o folie de plastic transparentă , scrisoarea de înaintare (Formularul 
14). 
6. Data hmită  pentru depunerea ofertei: conform anuntului de participare publicat pe site-ul 
www.primariatecuci.ro  
Deschiderea ofertei va avea loc in data de:conforni anuntului de participare publicat pe site-ul 
www.primariatecuci .ro  
Oferta se va depune la adresa autorit ăţii contractante: UAT Mul1icipiulTecuci, Primaria Municipiului 
Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66,jude ţul Galati. 
7. Lipsa oricarui document sau depunerea lui intr-o alta forma decat cea solicitata prin docurnentatia de 
atribuire va duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila, conforiii art.137 din FIG nr.395/2016. 

J1CI1UI1EA VI: INFOKMAIII bUFLIMENTARE  
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dvpa caz) da o nu 
Daca da. Drecizati Derioadele estimate de Dublicare a anunturilor viitoare: 
VI.2 Contraetul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program fnantat din fonduri comunitare 
da nuo 

Sansa T - Masuri integrate de educatie, forrnare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, 
in cartierul N.Balcescu - Tecuci 
Tipul de finantare: 
Cofinantareo 
Credite externe cu garantia statului o 
Fonduri europene 	 § Daca da, numele fondului : POCU 
Alte fonduri. 	 o 
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Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prloritară  4: lncluziunea social ă  şi combaterea sărăciii 
Obiectiv Speclfic: Reducerea num ăruiul de comunităţ i marginalizate (non-rom ă) aflate în risc de sărăcie ş i excluziune sociaiă , prin 
implementarea de măsuri integrate 
Titiul proiectului ,,Şansa T - Măsuri integrate de educa ţie, formare profesionaiă , ocupare, asistenţă  socială  continuă  şi locuire, în 
cartlerut N. Bă lcescu - Tecucl 
Contract de finan ţare nr: POCU/2014121103078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  şi promovăm egalitatea de şanset 

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu preveclerile din documentatia de atribuire si va indica in 
cuprinsul acesteia care inforrnatii din documentele de calificare, propunerea tehnica si/sau din propunerea 
financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, intrucat 
cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform Iegii, iar dezvaluirea 
acestora ar prejudicia intereseje legitime ale operatoriior econornici, in special în ceea ce priveste secretul 
comercial si proprietatea intelectuala. Caracterui confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de 
proba. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere aI contiiiutului, pe toata perioada de valabilitate 
stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Oferta castigatoare stabilita de catre comisia 
de evaluare va f oferta cu pretul cei mai mic 
VI.4) CAI DE ÂTAC 
Vl.4.1) Organismul competent pentru caile de atac 
Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3  
Local itate: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara: Romania 
E-mail: officecnsc.ro  Telefon: +40 213104641  
Adresa !nternet (URL) www.cnsc.ro  Fax: +40 213104642  / +40  

218900745  
Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 
Denumire oficiala: 
Adresa:  
Localitate: LCod postal: Tara: 
E-mail: Telefon:  
Adresa Internet (URL) Fax:  
Vl.4.2) Utilizarea cailor de atac 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 
Termenele de exercitare a cailor de atac suntcele prevazute laart. 6 si art. 8 din Legea nr 101/2016 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
Denumire oficiala: UAT Municipiului Tecuci 
Adresa: str. 1 Decembrie 1918,  nr.66 
Localitate: Tecuci Cod postal: 805300, Tara: Romania 
Ptinct(e) de contact:In atentia loaii Pop Telefon: +40 03723641 77 
E-mail: achizitii®rnunicipiultecuci.ro Fax: +40 0236816054 

Avizat, 
loan POP 
Manager de proiect 

Intocniit, 
, B4 
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LJNIUNEA EUROPEANĂ  

Proiect co-finaiiţat din Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prloritară  4: lncluziunea social ă  şi combaterea sărăciei 

Obîectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţi marginalizate (non-rom ă) aflate în nsc de sărăcie şi excluziune socială , prin 

implementarea de măsuri Interate 

lltlul proiectului: ,, Şansa T - Măsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , ocupare, asisten ţă  socială  continuă  şi locuire, în 

cartierul N. B ălcescu - Tecuci 

Contract de finan ţare nr: POCU12014/21103078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  i promovăm egalitatea de şanse! 

Alexandru Mihaita Vlad 
Expert achizitii 
SC tcornar Suci SRL 

,v 
	 15 

PRIMĂRIA MUNICIPIULIJI TECUCI 


