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

Aprobat,
Fundația Amfiteatru,
Borșan Ioan Constantin - Președinte

Nr: 23/12.09.2022

RAPORT AL PROCEDURII
PROCEDURĂ PROPRIE PRESTĂRI
SERVICII ORGANIZARE INSTRUIRE INTERCULTURALA
1. Denumirea, adresa si datele de contact ale achizitorului: 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. Categoria, descrierea produselor ce urmeaza a fi livrate: Achizitionare de servicii, prestarea
serviciilor organizare instruire interculturala în cadrul Proiectul „Dezvoltare Interculturală în
Comuna Jilava, județul Ilfov” , Cod unic proiect PN1083, conform Caietului de sarcini, parte
integrantă a documentației de atribuire.
3. Data atriburirii contractului: 12.09.2022
4. Procedura aplicata: 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 contractul de achiziție are o valoarea estimată fără
TVA mai mică decât pragul art. 7 alin. (1) lit. d) respectiv 3.636.150 lei .
Procedura proprie este aprobată 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/wpcontent/uploads/Norme-procedura-simplificata-revizuite.pdf ).
5. SURSA DE FINANTARE: Proiectul „Dezvoltare Interculturală în Comuna Jilava, județul Ilfov” , Cod
unic proiect PN1083, cofinanțat din proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021, Aria 7
“Incluziunea și abilitarea romilor.
6. .Numar de oferte primite : 1 (una)
7, Numele Și adresa ofertantului castigator: SC TONYRO HOLIDAYS SRL, cu sediul în Str. Sura
Mare,nr.1, bloc 1 A,scara C,etaj 1, apt.69, Sector 4, Bucuresti – 041341, înmatriculata la Registrul
Comerţului sub nr. J40 / 20415 /2005, CIF 18189515, atribut fiscal RO
8. Valoarea la care a fost atribuit contractul: 23.361,35 lei (fără TVA)
9. Data publicarii anunțului de participare: 29.08.2022 (anunț pe site-ul www.fundatia-amfiteatru.ro )
10. Numarul si data contractului care a facut obiectului procedurii proprie: 10/12.09.2022.
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