
    

                                                                          

SOLICITARE   CONSULTARE  PIAȚĂ 

 

 

Obiect consultare: Consultarea pieței privind achiziṭionarea serviciilor de traducere/interpretare 

necesare beneficiarului pentru implementarea proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR 

SUSTAINABILITY” şi realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de finanţare. 

Proiectul este finanţat prin Programul HORIZON 2020. 

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 achiziṭioneze servicii de traducere/interpretare 

pentru realizarea activitǎţilor obligatorii ale beneficiarului stabilite prin contractul de finanţare, 

respectiv organizarea evenimentelor de promovare, organizarea zilei PORTIS, organizarea 

evenimentului de finalizare a proiectului, traducerea documentelor aferente acestor evenimente, 

precum și a documentelor de raportare către Comisia Europeană, în cadrul proiectului „PORT – 

CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”. 

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

valorice, cu privire la: 

Oferta de preț, cu TVA evidențiat distinct, în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei 

serviciilor de traducere/interpretare, în cadrul proiectului „PORT – CITIES : INNOVATION FOR 

SUSTAINABILITY”. 

 

Dată limită transmitere propuneri: 14.03.2018 

Dată limită consultare: 15.03.2018 

Aspecte supuse consultării:  

Pentru realizarea activitǎţilor obligatorii ale beneficiarului stabilite prin contractul de finanţare, este 

necesarǎ achiziṭionarea serviciilor de traducere/interpretare în/din limba englezǎ în limba românǎ.  

Ofertantul va prezenta : 

- lista tarifelor/paginǎ pentru traduceri scrise (o paginǎ standard de 2500 caractere cu 

spaţii/paginǎ) cu respectarea standardelor internaţionale şi naţionale în domeniu; 

- preţul serviciilor de interpretariat pe orǎ. 

Tarifele vor fi exprimate în lei fǎrǎ TVA. 

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. 

!!! Se poate transmite orice altă informație considerată relevantă 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: 

octavia.bardasu@primaria-constanta.ro. 

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


