
 

 

Anunț publicitate 

 

 

Tip anunt: Cumpărare directă 

Tip contract:  Servicii 

Denumirea achizitie:   Elaborare concept inovator si  concept inovator și cerere de finanţare 

conform ghidului solicitantului aferent Programului Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA), a treia 

cerere de proiecte 

CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2) 

Descrierea contractului:   

Serviciul constă în elaborarea concept inovator și a unei cereri de finanțare, în conformitate cu 

cerințele impuse de finanțator; ghidul solicitantului aferent Programului Acțiuni Urbane Inovatoare 

(UIA), a treia cerere de proiecte,  pentru tematicile: “Housing” sau “Jobs and Skils in the local 

economy”, aferente ideii de proiect identificate. 

Valoarea estimata fara TVA:  116.470 RON 

Conditii contract: Conform caiet de sarcini 30377/23.02.2018  publicat pe site-ul Primariei: 

www.primaria-constanta.ro 

Conditii participare:  

 Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP. Operatorii economici 

interesati pot accesa caietul de sarcini, acesta fiind postat pe site-ul institutiei la adresa  

www.primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise  în original la adresa: Primăria Municipiului 

Constanța, Bulevardul Tomis nr.51, camera 25 A sau pe adresa de e-mail: proiecte@primaria-

constanta.ro. Persoana de contact: Elena Georgiana Petre - Consilier Serviciul Dezvoltare și 

Management Proiecte, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 197, până la termenul 

limită de depunere a ofertelor. Vor intra în evaluare din punct de vedere financiar doar acele oferte 

care au trecut de evaluarea privind conceptul inovator. Ofertele financiare care depășesc valoarea 

totală estimată, nu conțin un preț ferm total exprimat în Lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare 

de avans, nu pot fi acceptate. 

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut. 

Termen limita primire oferte: 28.02.2018 

Informații suplimentare:  Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul 

economic care a prezentat o ofertă corespunzatoare și al cărui preț se afla pe primul loc în 

clasamentul ofertelor. Valoarea ofertei se va posta în catalogul electronic SEAP cu referința 

numărului de anunț publicitar  postat în SEAP în "DENUMIREA SERVICIULUI". 


