
UNIUNEA EUROPEANA Instrumente Structurale 
2014-2020 

ANUNT DE ATRIBUIRE 

Nr.  5=70167/.02e9/7 
 

Tip legislatie: Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile i completArile 

ulterioare. 

Serviciile au fost achizitionate in conform itate cu procedura simplificata proprie a autoritei tii 

contractante, aprobata si inregistrata cu nr. 5791 din 22.06.2018. 

Procedura a fost initiate" prin anuntul publicitar nr.45001 din 01.08.2019 postat pe site-ul 

www.primariatecuci.ro, la data de 01.08.2019; documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitie 

ofertantilor pe pagina de internet a primariei. 

Anuntul de atribuire se va posta pe site-ul www.primariatecuciro 

AUTORITATEA CONTRACTANTA: 
Adresa postala: strada 1 Decembfie 1918, nr.66, municipiul Tecuci, cod poStal: 805300; 

Puncte de contact: Primaria Tecuci, Adresa intemet (URL): www.primariatecuci.ro  

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA: 
Administratie publica locala 

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI 
CONTRACTANTE: NU 

OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Denumirea atribuitd contractului de autoritatea contractanta: Servicii organizare TABERE in 
cadrul programului „ PRO FAMILIA" 

Tipul contractului i locul de prestare a serviciilor: Servicii cuprinse in Anexa 2 din Legea 9812016; 

COD NUTS — R0224 

Anuntul implicä incheierea unui acord-cadru: DA 

Descrierea succinth a contractului: Servicii de organizare tabere de orientare de 7 nopti/8 zile, pensiune 

completd, astfel: 

In perioada august — decembrie 2019 — serii de 7 noptiJ8 zile pentru un efectiv total de 100 de 
copii din invatamantul primar si 110 parinti/bunici; 
In perioada iunie — septembrie 2020 — serii de 7 nopti/8 zile pentru un efectiv total de 170 de 
copii din invatamantul primar Si 190 parinti/bunici; 
Numarul locurilor poate suporta variatii rezonabile la incheierea contractului subsecvent. 

Clasificare CPV: 55243000-5 - Servicii de tabere de copii 

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: NU 

Datele dumneavoastrA personale sunt prelucrate de PrimAria Municipiului Tecuci in confonnitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in 
scopul indeplinirii atributiilor legate. Datele pot fi dezvAluite unor terti in baza unui temei legal justificat. VA puteti exercita drepturile prevAzute 
in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnatA si datata transmisA pe adresa PrimAriei Municipiului Tecuci 



PROCEDURA 

Tipul procedurii: procedura simplificata proprie a autoritatii contractante 

Criterii de atribuire:  Cel mai bun raport calitate/pret 

S-a organizat o licitatie electronica: NU 

INFORMATII ADMINISTRATIVE 
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: N/A 

Anunturi publicate anterior privind acel* contract: NU 

ATRIBUIREA CONTRACTULUI /ACORD CADRU - Acord cadru nr:  58766 

Denumire:  Servicii de tabere si orientare in cariera in cadrul programului "SCOALA 
DE VARA". 

Data atribuirii:  11.10.2019 

NumAt- oferte primite: 1 

1•Tiima—f-diferte admisibile :1 

1. Numele i adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul:  S.C. AVANGARDE 

BUSINESS GROUP S.R.L. BUCURESTI 

Estimarea estimata a valorii contractului/acord cadru: 1.187.500,00 lei, fara TVA 

Valoarea contractului/acordului cadru conform ofertei:  1.036.500 lei Sri TVA 

Contractul ar putea fi subcontractat: NU 

Procedura verificata ANAP : NU 

Manager Project, 	 Expert Achizilii, 

Catalina Florentjna CODALL 
	

ing. Mihai BALABAN 


