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ANUNȚ DE PARTICIPARE  

PROCEDURĂ PROPRIE SERVICII DE ORGANIZARE VIZITE DE STUDIU 

  

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: 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: Procedura Proprie Simplificată, finalizata prin încheierea unui contract 

de achiziție publică. Procedura se va desfasura conform Normelor Procedurale Interne de Procedură 

Proprie Simplificată (publicate pe site-ul propriu www.fundatia-amfiteatru.ro ) pentru organizarea și 

desfășurarea propriilor proceduri simplificate 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, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea 

estimată fără TVA mai mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) și mai mare decât pragul 

prevăzut la art. 7 alin. (5) din Lege nr. 98/2016, respectiv intervalul de la 132.519 lei până la 

3.334.050 lei. 

3. DENUMIRE SERVICII: Servicii de organizare de seminare, cod CPV 79951000-5, cuprinse în Anexa 

nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

4. TIP CONTRACT: Contract de prestări servicii. Oferirea și prestarea de serviciilor de organizare vizite 

de studiu în cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului 

comunei Letca Nouă”, ID POCU/4.2/102113, conform Caietului de Sarcini, parte integranta a 

documentatiei de atribuire. 

5. VALOARE ESTIMATĂ: 180.000 lei  

6. SURSA DE FINANȚARE: Proiectul „Masuri integrate pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului 

comunei Letca Nouă”, ID 102113, în calitate de Beneficiar, proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4. Incluziunea sociala și 
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combaterea sărăciei, POCU/4.2/102113 Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -

roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate. 

7. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului 

contractului. 

8. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile 

9. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut. 

10. ADMITEREA SAU INTERZICEAREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se acceptă depunerea de oferte 

alternative. 

11. 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: 

a) Borșan Aurel - președinte 

b) Popescu George Constantin - membru 

c) Borșan Ioan Constantin - membru 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind 

neîncadrarea în aceste situatii, precum și prezentarea documentelor justificative la solicitarea 

achizitorului, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizare ofertelor. 

 

12. PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plata, în contul prestatorului. 
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13. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA:  Fundația Amfiteatru cu sediul în Strada Popa Tatu, nr.68, 

sector 1, Bucuresti, tel: 021.312.58.40, fax: 021.312.51.03, e-mail: office@fundatia-amfiteatru.ro 

14. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI: Răspunsurile la solicitările de clarificări formulate 

de către operatorii economici (dacă este cazul) se vor fi publicate pe site-ul propriu www.fundatia-

amfiteatru.ro. 

15. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE DEPUNERE A OFERTELOR: Dacă este cazul se va 

publica pe site-ul propriu www.fundatia-amfiteatru.ro. 

16. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română 

17. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: Este publicată pe site-ul propriu www.fundatia-amfiteatru.ro sau 

se poate accesa la sediul din Strada Popa Tatu, nr.68, sector 1, București. 

18. DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR: 05.03.2018, ora 12:00 

19. DATA ȘI ORA DESCHIDERII OFERTELOR: 05.03.2018, ora 14:00 

 

Atașăm alaturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, proiectul de contract și 

formulare. 

 

Fundația Amfiteatru 

Președinte 

Borșan Aurel 
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