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NR.8270/14.08.2018

APROBAT,
PRIMAR
Moraru Remus
ANUNT - INVITATIE DE PARTICIPARE
depunere oferta pentru achizitionarea serviciului de consultanta pentru pregatirea si elaborarea
cererii de finantare aferente pentru un proiect finantat prin
Programul Operational Regional 2014-2020,
Axa prioritara 13 .1- Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, prioritatea de investitii
9b:Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica,economica si sociala a comunitatilor defavorizate
din regiunile urbane si rurale,Obiectivul specific:13.1 Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in
orasele mici si mijlocii din Romania.
pentru investitia
“ Servicii de consultanta pentru intocmirea proiectului, in vederea accesarii de fonduri
nerambursabile prin POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 13.1:privind obiectivele social –
culturale si de infrastructura rutiera,pentru cladirile de interes public:”Cinematograf Slanic si
drumuri de inters local in Slanic”.

1. Primaria orasului Slanic, cu sediul in Slanic, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, cod postal 106200,
telefon 0244-240299, fax 0244-240704 va invita sa depuneti oferta in scopul atribuirii contractului de
achizitie publica a serviciului de proiectare tehnica al proiectului cu finantare nerambursabila“ Servicii de
consultanta pentru intocmirea proiectului, in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin
POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 13.1:privind obiectivele social – culturale si de
infrastructura rutiera,pentru cladirile de interes public:”Cinematograf Slanic si drumuri de inters
local in Slanic”.
2. Obiectul contractului de prestari servicii consta in:
1.Intocmirea unei cereri de finantare si realizare dosare de finantare,conform instructiunilor prevazute in
Ghidul solicitantului si Anexele acestuia, pentru obiectivul de investitie specificat.
-Verificarea conformitatii documentelor –anexe la cererile de finantare.
-Pregatrirea documentatiei in sensul multiplicarii, numerotarii , opisarii si scanarii dosarelor cererilor de
finantare si depunerea la sediul ADR si/sau prin sistemul MYSMYS, sub semnatura electronic certificate
in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
2.Asigurare consultanta pe toata durata de verificare, evaluare si selectia cererilor de finantare
(precontractare); participarea la raspunsurile pentru clarificarile solicitate de O.I./M.POR,legate de
documentatiile care fac obiectul dosarelor de finantare . Documentatiile necesare depunerii solicitarii
pentru obtinerea asistentei financiare nerambursabile trebuie sa respecte metodologia,regulile, precum si
criteriile de eligibilitate din Ghidul solicitantului.

3. Acordarea de asistenta tehnica Autoritatii Contractante in managementul efectiv pentru implementarea
cu success a proiectului, in conformitate cu contractul de finantare.
3. Surse de finantare: : Finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 13, Prioritatea de investitii 9B,Obiectivul specific-13.1 : Imbunatatirea calitatii vietii populatiei
in orasele mici si mijlocii din Romania.

4. Procedura de atribuire: achizitie directa
5. Tip contract : servicii
6. Cod CPV: 72224000-1 (Servicii de consultanta in gestionarea proiectelor)
7. Valoarea estimata totala: 125.000 lei( TVA inclus).
8. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
9.Conditii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt urmatoarele:
- Certificat constatator eliberat de ORC din care sa reiasa corespondenta obiectului de activitate cu
obiectul contractului - in original sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Obiectul
contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Informat;iile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuate la data limita de depunere a
ofertelor.
- Informatii generale;
- Experienta similara: Ofertantul indeplineste cerinta de experienta similara daca face dovada ca a
executat si dus la bun sfarsit, in ultimii cinci ani (calculati prin raportare la data limita de depunere a
ofertelor), lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii. Se vor prezenta: copia contractului
similar, recomandare din partea beneficiarului/document constatator. Ofertantul trebuie sa indeplineasca
toate conditiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
10. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnica va respecta cerintele caietului de
sarcini.
11. Modul de prezentare a propunerii financiare: ROMANIA/ JUDETUL PRAHOVA/ PRIMARIA
ORAS SLANIC Adresa: str. Alexandru Odobescu, nr. 2, Tel. 0244240299, Fax: 0244240704 Email:
nicoleta.petcu@primariaslanic.ro; site : <www.primariaslanic.ro>
12. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate. Propunerea financiara se va exprima in lei exclusiv TVA si va exprima valoarea
maxima a contractului.
13. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la termenul
limita de depunere a ofertelor.
14. Durata contractului: pe parcursul anului 2018. Ofertantul va prezenta oferta in limba romana care va
cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnica si financiara. Raspunderea pentru modul in care
este elaborata oferta va apartine in exclusivitate ofertantului, Oferta va fi transmisa in plic inchis si
stampilat la adresa:Oras Slanic, str. Alexandru Odobescu, nr. 2.sau pe e-mailul Primariei
:contact@primaria slanic.ro sau nicoleta.petcu@primariaslanic.ro
15. Data limita de depunere a ofertei este 16 august 2018 , ora 14.
Plicul va fi insotit de o scrisoare de inaintare cu specificatia contractului pentru care se depune oferta.
Oferta depusa la o alta adresa sau dupa data limita si ora de depunere, nu va fi luata in considerare.
Ofertantul declarat castigator va posta oferta financiara in catalogul electronic - SEAP - in termen de 2
zile lucratoare de la primirea comunicarii din partea autoritatii contractante in acest sens.. Caietul de
sarcini se va consulta la sediul autoritatii contractante.
Intocmit,
Comp. Achizitii Publice
Petcu Nicoleta

