Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Nr. 42/09.11.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURĂ PROPRIE ACHIZIȚIE SERVICII FACILITATOR ATELIERE ABILITARE

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Fundația Amfiteatru cu sediul în Strada Popa Tatu, nr. 68, sector 1,
București, tel: 021.312.58.40, fax: 021.312.51.03, e-mail: office@fundatia-amfiteatru.ro
2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedură proprie, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție
publică.
Procedura proprie se aplică având în vedere faptul că serviciile achiziționate sunt cuprinse în
Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fapt ce atrage aplicarea prevederilor
art. 68 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, iar contractele de achiziție similare au o valoarea
estimată fără TVA mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (5) și mai mică decât pragul
corespunzător prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, până la suma de 3.636.150
lei .
Procedura proprie se va desfășura conform Normele privind procedura proprie aprobate prin
Hotărârea Consiliului Director al Fundației Amfiteatru nr. 8/22.01.2018, modificată prin Hotărârea
Comitetului Director al Fundatiei Amfiteatru nr. 68/27.07.2018 (publicate pe site-ul propriu
http://www.fundatia-amfiteatru.ro/wp-content/uploads/Norme-procedura-simplificatarevizuite.pdf ) pentru organizarea și desfășurarea procedurii proprii de atribuire a contractelor de
achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale, servicii de învățământ, servicii de sănătate, servicii
culturale, servicii hoteliere și restaurante, prestări de servicii pentru comunitate, servicii poștale și
servicii diverse și alte servicii specifice.
3. TIP CONTRACT: Contract de servicii, prestarea serviciilor facilitator ateliere abilitare în cadrul
Proiectul „Dezvoltare Interculturală în Comuna Jilava, județul Ilfov” , Cod unic proiect PN1083,
conform Caietului de sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire.
4. DENUMIRE SERVICII: Prestări servicii facilitator ateliere abilitare – cod CPV 98200000-5 (Servicii de
consultanta in materie de egalitate de sanse), din Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice.
5. CANTITATE DE SERVICII:
a) Se vor achiziționa 520 de ore de activitati teoretice si practice, materializate in 10 ateliere
sustinute de 2 experti in baza unei tematici diversificate: educația financiară/gestionarea
resurselor familiei și accesarea drepturilor: munca fără/cu forme legale, serviciile accesate prin
asigurarea de sănătate, accesarea ajutoarelor sociale, dreptul la pensie, dreptul la educație
incluzivă și gratuită în sistemul de învățământ public, în cadrul Activitatii 7 - Abilitarea Romilor
prin Accesarea Drepturilor și Cultură
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Fiecare facilitator va presta un numar de câte 260 de ore împarțite astfel: 10 ateliere de câte 4 ore
fiecare și 220 de ore fiind dedicate pregătirii materialelor didactice pentru ateliere și se vor angaja
în discuții informale cu participanții atelierelor (întrebări ulterioare, sprijin, dacă este cazul).
b) atelierele vor fi sustinute impreuna de catre cei 2 facilitatori și de un reprezentant al Primăriei
Jilava
6. VALOARE ESTIMATĂ: 17.479 lei fără TVA 20.800 TVA inclus
7. SURSA DE FINANTARE: Proiectul „Dezvoltare Interculturală în Comuna Jilava, județul Ilfov” , Cod
unic proiect PN1083, în calitate de Partener, proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021, Aria 7
“Incluziunea și abilitarea romilor”
8. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului
contractului.
9. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile
10. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
11. GARANTII SOLICITATE:
GARANTIA DE PARTICIPARE– nu e cazul
GARANTIA DE BUNA EXECUTIE – ofertantul castigator trebuie să constituie o garanție de buna
executie in cuantum de 1.000 lei, pe perioada desfasurarii contractului, în care aceasta este irevocabilă.
Garanția de buna executie se constituie fie prin virament bancar în contul RO91 BTRL RONC RT00
8471 0447, deschis la Banca Transilvania, titular Fundația Amfiteatru, fie prin depunere numerar la
casieria Fundației Amfiteatru, din București, Str. Popa Tatu, nr. 68, Sector 1, în zilele lucrătoare, interval
orar 09:00 – 17:00.
Garantia de buna executie se restituie in termen de maxim 14 zile de la data indeplinirii obligatiilor
asumate prin contract.
12. ADMITEREA SAU INTERZICEAREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se acceptă oferte alternative.
13. CERINȚE MINIME DE CALIFICARE: Ofertanții trebuie să respecte termene prevăzute în prezentul
anunț și să îndeplinească formalitățile de participare la prezenta procedură proprie. Aceștia trebuie
să prezinte documente pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, ce se regăsesc
în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare, respectiv caietul de sarcini,
proiectul de contract, formulare și modele de documente.
Ofertantul trebuie sa fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor
în cauză. Ofertanții nu trebuie să fie în conflict de interese sau într-una din situațiile prevăzute la art.
164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea,
derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Mihail Liviu Bumbeș- Președinte
- Andreea Marcu- Membru
- Nicoleta Claudia Popa - Membru
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind
neîncadrarea în aceste situatii, precum și prezentarea documentelor justificative.
14. PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în contul prestatorului.
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15. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Fundația Amfiteatru cu sediul în Strada Popa Tatu, nr.68,
sector 1, București, tel: 021.312.58.40, fax: 021.312.51.03, e-mail: office@fundatia-amfiteatru.ro
16. CLARIFICĂRI: solicitările de clarificări formulate de către operatorii economici și clarificările vor fi
publicate pe site-ul propriu www.fundatia-amfiteatru.ro.
17. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE DEPUNERE A OFERTELOR: în cazul în care va fi
necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, noul teremen va fi publicat pe site-ul
propriu www.fundatia-amfiteatru.ro.
18. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: română
19. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicata pe site-ul propriu www.fundatia-amfiteatru.ro sau la
sediul la Strada Popa Tatu, nr. 68, sector 1, București.
20. DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 21.11.2022, ora 12:00
21. DATA ȘI ORA DESCHIDERII OFERTELOR: 21.11.2022, ora 13:00
Atașăm alaturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, proiectul de contract, formulare
și modele de documente.
Borșan Ioan Constantin
Președinte
Fundația Amfiteatru
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