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N IU N EA EU ROPEANA 	 Instruments Structurale 
2014-21320 

Cod SMIS proiect: 106238 

Axa prioritara: Educatie Si competente 

Titlu proiect: Smola Prietena Ta — parteneriatpentru sustinerea educcrtiei in Tecudin vederea reducerii parasirii tin2puni a scold si pentru reintoorcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor 

si adult ilor care au obandonat scoot°, precum si pentru implementarect de masuri integrate pentru 0 abordare participativa la educatie a comunitatiisi indusiva a grupurilor vulnerabile, 

OIR/01 responsabil: M in isterul Educapei Nationale —Organismul Intermediar pentru Programul Operational Capital U man 2014-2020 

APROBAT,  ivit•' 	 TECUCi 
PRIMAR 

Zua ;a 0 	Anu1201 

ANUNT PUBLICITAR 

UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, 	mbrie 1918, nr. 66, 
judetul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail acftizitii@rnunicipiuItecuci.ro  
intentioneaza" sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate CU prevederile 
art. 68 alin.(2), lit. b) din Legea nr. 98/2016 ptivind achizitiile publice urmatoarele servicii: 

1. Obiectul principal: Servicii tabere si orientare in cariera in cadntl programului "Scoala de 
vara" in veclerea implementarii proiectului " Scoala Prietena Ta — parteneriat pentru sustinerea 
educatiei in Tecuci in vederea reducerii pAräsirii timpurii a scolii Si pentru reintoarcerea in sistemul 
de educatie si formare a tinetilor si adultilor care au abandonat scoala, precum Si pentru 
implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunifatii si 
inclusiva a grupurilor vulnerabile.", Activitatea A1.6 Programul „Scoala de Vara", Subactivitatea 
1.5—Scoala de Vara — Cod CPV 55243000-5 - Servicii de tabere de copii, 85312310-5 — Servicii 
de orientare, servicii incluse in Anexa 2, in conformitate CU Legea nr. 98/2016. 

2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: 

„Scoala Prietena Ta — partenetiat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii 
pa'rasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie Si formare a tinerilor si 

adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o 

abordare participativa la educatie a comunifatii Si inclusiv a gruputilor vulnerabile". 

3. Valoarea estimata a acordului-cadru fard TVA: 1.360.000,00 Lei 

Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic, pc o perioada cuprinsa intre data 
semnarii acordului-cadru Si data de 27 Noiembrie 2020, avand valoarea estimata totala de 
1.360.000,00 lei fara TVA. Frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite este anuala (2019, 
2020). 

4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini 

5. Oferta depusa de eAtre operatontl 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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UNIUNEA EUROPEANA 	 Instrumente Structurale 
2814-2020 

Cod SMIS proiect: 106238 
Axa prioritara: Educatie Si competente 
Titlu project: Swain Prietena Ta —parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirit timpurii a scolii si pentru reintaarcerea in sistemul de educatiesi formate a tinerilor 

si aduttilor care au abandonatscoala,precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru a abordare participativa la educate a comunitath si inclusiva a grupurilor vulnerabile, 

OlfUOI responsabil: Min isterul Educaliei Nationale — Organismul Intermediar pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

-Propunerea financiara - ofertantul va elabora oferta financiara astfel luck aceasta sa 

respecte in totalitate cetintele prevazute in Caietul de sarcini. 

6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 2 zile inaintea de termenul limita de depunere 
a ofertelor 

7. Limba de redactare a ofertei: Limba romana 

8. PcTioada de valabilitate a ofertelor: 90 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 presari servicii: "cel mai 
bun raport colitate/pret" 

11. La oferta de bazn: - NU se accepta oferte alternative 

12. Termenul valabiliWe al acordului-cadru: noiembrie 2020. 

13. Plata pretului contractului subsecvent se va face in maxim 60 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 cu titlu gratuit in SICAP 

15. Data limita pentru transmiterea ofertei: 08.08.2019 ora 11:00 la sediul PrimAnei 
Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati 

16. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 09.08.2019 ora 10:00 la sediul PrimAriei 
Municipiului Tecuci, CU sediul in St. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati. 

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind "Servicii tabere Si 
orientare in cariera in cadrul programului "Scoala de vaxa" in vederea implementArii proiectului " 
Scoala Prietena To" se gaseste publicata pe Pagina de Internet a primariei Tecuci 
www.primariatecuci.ro .  

Manager Project 
	

Expert Achizitii 
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