
    

                                                                          

SOLICITARE   CONSULTARE  PIAȚĂ 

 

 

Obiect consultare: Consultarea pieței privind achiziția serviciului de elaborare studiu de fezabilitate 

privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța, în conformitate cu Legea nr. 

102/19.05.2016 privind incubatoarele de afaceri, Ordinul nr. 17/01.02.2017 privind aprobarea 

responsabilităților Ministerului pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, ghidul solicitantului condiții 

generale pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și ghidul solicitantului condiții specifice 

de accesare a fondurilor - versiune supusă consultării pentru POR 2014-2020, Apelul de proiecte 

2.1B Incubatoare de afaceri. 

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: 

www.e-licitație.ro 

 

Descriere consultare:  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un sudiu de fezabilitate, realizat în 

conformitate cu Ordinul nr. 17/01.02.2017, art. 6, alin. (3), în vederea înființării unui incubator de 

afaceri în Municipiul Constanța. 

Astfel, se solicită opinia agenților economici, în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării 

valorice, cu privire la: 

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de de elaborare studiu de 

fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța. 

Cerințe minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională necesare pentru elaborarea 

studiului de fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța, pentru 

a determina viabilitatea şi impactul acestuia, stabilirea infrastructurii incubatorului, tipul, mărimea, 

resursele disponibile, ofertele de servicii, potenţialii rezidenţi ai incubatorului de afaceri, sprijinul 

local şi regional, precum şi situaţia economică din regiune. 

 
Dată limită transmitere propuneri: 09.05.2017 

Dată limită consultare: 12.05.2017 

Aspecte supuse consultării: Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii 

estimate a serviciului. 

Cerințe minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională necesare pentru elaborarea studiului 

de fezabilitate pentru realizarea serviciului în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu 

cerințele ghidul solicitantului condiții generale pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și 

ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor - versiune supusă consultării pentru 

POR 2014-2020, axa  2.1B Incubatoare de afaceri. 

Modalitate de desfășurare: Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice 

persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea 

determinării valorii estimate a serviciului. 

!!! Se poate transmite orice altă informație considerată necesară cu privire la cerințele necesare a fi 

trecute în Caietul de sarcini.  

Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: programe@primaria-

constanta.ro. 

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro. 


