
 

 

Anunț publicitate 

 

 

 
 

Tip anunt: Cumpărare directă 

Tip contract:  Servicii 

Denumirea achizitie:  Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului  "Reabilitare Școala 

Gimnazială nr.16 "Marin Ionescu Dobrogianu" 

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

Descrierea contractului: Serviciul constă în elaborarea cererii de finanțare aferentă proiectului 

"Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 "Marin Ionescu Dobrogianu" în vederea depunerii spre 

finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1- Investițiile în educație, și 

formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.1 Creșterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 

crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

Valoarea estimata fara TVA: 29.000 RON 

Conditii contract: Conform caiet de sarcini nr. 16657/02.02.2018  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  pe adresa de e-mail: programe@primaria-

constanta.ro. Persoana de contact: Anca Sima - Consilier Serviciul Pregătire și Implementare 

Proiecte POR, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 132, 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 propunerea tehnică. 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: 21.03.2018 

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". 


