Anunț achiziție
Achiziția având ca obiect ”Serviciul de recrutare prestat de un expert
independent-persoană fizică sau juridică în recrutarea resurselor umane
pentru Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului
Public și Privat Constanța și al societății ”CT BUS S.A.” Constanța
Tip anunț: Achiziție directă
Tip contract: Servicii
Denumire achiziție: Serviciul de recrutare prestat de un expert independentpersoană fizică sau juridică în recrutarea resurselor umane pentru Consiliul
de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat
Constanța și al societății ”CT BUS S.A.” Constanța
Cod CPV: 79600000-0 - Servicii de recrutare
Descriere achiziției:
Serviciul de recrutare prestat de un expert independent – persoană fizică sau juridică
specializată în recrutarea resurselor umane.
Valoarea estimată fără TVA: 8.000,00 lei fără TVA (1.000 x 8 persoane=8.000
lei)
Condiții achiziție: Modalitatea de contractare a serviciilor se va realiza pe bază de
contract, conform cerințelor specifice anexate.
Condiții de participare:
- cu respectarea prezentului anunț și a cerințelor specifice nr. 93726/20.05.2021;
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența
unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele specifice atașate prezentei, astfel
încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a
corespondenței cu toate cerințele solicitate.
Criterii de adjudecare: atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai
scăzut”.
Valabilitate ofertă: 60 zile
Data afișării anunț: 25.05.2021
Data limită primire oferte: 31.05.2021, ora 23:59
Modalitate desfășurare:
Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite oferte conform
prezentului anunț și a cerințelor specifice anexate pe adresa de e-mail:
ionela.popa@primaria-constanta.ro.
Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail
ionela.popa@primaria-constanta.ro
Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe
site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la
solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

