Tip contract: Cumparare directă
Denumirea achizitie: Tichete sociale pentru gradinita
CPV: 30199770-8-Tichete sociale
Descrierea contractului: Obiectul contractului il constituie achizitionarea de catre
Primaria municipiul Constanta de „Tichete sociale pentru grădinita", in vederea
respectarii prevederilor Legii nr.248 din 28.10.2015 privind stimularea participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi ale H.G. nr. 15 din
19.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.248 din 28.10.2015 privind stimularea participării in invatamantul prescolar a copiilor
provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru
gradinita.
In acest sens, Primăria municipiului Constanta intenţionează să încheie contract de
cumpărare directă, pentru achizitionarea acestor tichete cu unul din emitentii de tichete
sociale pentru gradinita.
Emitentii de tichete sociale pentru gradinita trebuie sa tina cont de urmatoarele elemente:
a) numarul estimat de beneficiari/lună: 182;
b) modalitatea de acordare: fiecarui beneficiar i se acordă un tichet pe lună, in perioada
septembrie-iunie;
c) valoarea nominala a unui tichet este de 50 lei /beneficiar;
d) imprimatul reprezentand tichetul social pentru gradiniţă emis de unitatea emitenta,
conform Ordinului 125/2016 trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:
- seria numerica, intr-o ordine crescatoare, corespunzătoare numarului de tichete
sociale pentru gradinita comandat de catre unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala
in baza contractului de achizitionare a tichetelor sociale pentru gradinita;
- date care definesc unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala: denumirea si
sediul; codul de inregistrare fiscala;
- valoarea nominala a tichetului social pentru gradiniţa, in cifre si in litere, care este
inscrisa de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala in comanda ferma transmisa
unitatii emitente;
- perioada de valabilitate a tichetului social pentru gradinita;
- interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari si/sau bauturi alcoolice,
precum si interdictia de valorificare a tichetului prin transformarea în bani;
- denumirea si sediul unitatii emitente;
- spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii unui semn distinctiv al operatorului
economic la care titularul a utilizat tichetul social pentru gradinita.
e) valoarea nominala a tichetelor valorice va fi asigurata impotriva riscurilor pe toata
durata procesului de distribuire.
Oferta solicitata ne este necesara in vederea estimarii valorii contractului pentru a
putea demara procedura de achizitie publica a tichetelor valorice de către institutia
noastra.

Adjudecarea ofertelor se va face în favoarea ofertantului care a prezentat pretul cel mai
scazut si care intruneste conditiile minime cerute prin caietul de sarcini.
Contractarea achizitionarii tichetelor sociale pentru gradinita se face tinand seama de
dispersia geografica si numarul operatorilor economici cu care unitatile emitente sunt
autorizate sa incheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, precum
si luand in considerare calitatea si pretul produselor comercializate de operatorii
economici care au încheiat contracte cu unitatile emitente.
Termen limita primire oferte: 14.04.2016
Informatii suplimentare: Caietul de sarcini poate fi obtinut de la sediul Primariei
municipiului Constanta, Serviciul asistenta si protectie sociala situate pe strada Amzacea,
nr. 13, numarul de telefon 0241/484204, persoana de contact Leu Aurelia, cat si de pe
site-ul institutiei www.primariaconstanta.ro, la rubrica Achizitii Publice.
Oferta va fi transmisa PANA LA DATA DE 14.04.2016, ORA 14:00, in original, la
adresa Primaria Municipiului Constanta, bd. Tomis, nr.51, in atentia Serviciul asistenta si
protectie sociala.

