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Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţ ional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritar ă  4: lncluziurtea socia( ă  si combaterea să răciei 

Obiectiv Specific: Reducerea num ă rului de comunit ăţ i marginalizate (non-rom ă ) aflate in risc de s ă răcie si excluziune socia( ă , prin 

implementarea de m ă suri integrate 

Titlul proiectului: ,,Sansa T - M ăsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , ocupare, asisten ţă  social ă  continuă  si locuire, in 

cartierul N. Bălcescu - Tecud 
Contract de finanţare nr: P0CU12014121103078 
lnvestlm în dezvoltare durabli ă  si promovăm egalitatea de anse! 
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ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICA  

UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 1rie 1918, nr. 
66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 02368 1 6054, e-mail achizitijninicipiu1tecuci.ro 
intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata propri ţ in conformitate cu 
prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr. 98/20 1 6 privind achizi ţiile publice urmatoarele servicii: 

1. Obiect principal: 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 in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 
395/2016 
2. Sursa definantare a contractului de prestari servicii care unneaza sa fie atribuit: Proiectul: 
Sansa T - Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala 

continua si locuire, in cartierul N.Balcescu - Tecuci. 
3. Valoarea estimata a acordului-cadru fara TVA: 1 16.452,60 lei 
Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada cuprinsa intre data 
semnarii acordului-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 anul 2018, 
-29.1 13,15 lei fara TVA in anul 2019, 
-29.1 13,15 lei fara TVA in anul 2020. 
4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini 
S. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda: 
-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire) 
-Propunerea tehnica - ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte 
in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini. 
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Proiect co-finanţat din Programul Opera ţ ional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea socială  şi combaterea să răciei 

Obiectiv Specific: Reducerea numărului de comunităţ i marginatizate (non-rom ă ) aflate în risc de să răcie şi excluziune socială , prin 

implementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectului: ,, Şansa T - Măsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , ocupare, asistenţă  soclal ă  continuă  şi locuire, în 

cartierul N. Bă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: P0CU12014121103078 
lnvestim in dezvottare durabil ă  şi promovăm egalitatea de şansel 

-Propunerea financiara - ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte 
in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini. 
6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul limita 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 al acordului-cadru: pana la 28.08.2020. 
13. Plata pretului contractului subsecvent se va face in maxim 90 zile de la data receptionarii 
serviciilor si emiterii facturii fiscale.. 
14. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, 
pusa la dispozitia ofertantilor pe SEAP 
15. Data limita pentru transmiterea ofertei : 21.08.2018 ora 1 1:00 la sediul Primanei 
Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66,jude ţul Galati 
16. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 21.08.2018 ora 12:00 la sediul Primariei 
Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66,jude ţul Galati. 
Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind Servicii de organizare 
tabere copii si servicii de transport aferente se gaseste publicata pe platforma SEAP (anunt 
de publicitate nr. ADV 1 029023/09.08.20 1 8) 

Avizat, 
SEF BIROU ACHIZITII MANAGER PROIECT 
Valeriu Gabriel Hasan Ioan Pop 
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