Nr. de inregistrare:39/18.08.2021
ANUNT
Achizitia se desfasoara in vederea atribuirii contractului de Servicii de organizare Campanie de
informare si constientizare privind nedisciminarea, implicarea activa si voluntariat in cadrul
proiectului „ Măsuri integrate pentru dezvoltarea comunităților marginalizate în teritoriul Asociației
GAL Tecuci”, finantat prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunității; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală
plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe
cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în
contextul mecanismului de DLRC.
Potentialul ofertant poate intra in posesia documentelor prezentei achizitii in una din urmatoarele
modalitati: la adresa https://www.galtecuci.ro/pub/apelurideselectie; Prin email de la
adresa galtecuci@yahoo.com; transmitere prin alte mijloace on-line acceptate (e-mail).
CPV 79952000-2 – Servicii pentru evenimente
Calendarul estimativ al procedurii de atribuire: Data si ora limita de depunere a ofertei: 25.08.2021,
ora 12:00 la adresa din str.Ion Petrovici, nr.1, Tecuci, casuta postala 3 sau pe email de la
adresa galtecuci@yahoo.com ; Solicitarile de clarificari se pot obtine pana la 21.08.2021, ora 12:00
de la adresa din str.Ion Petrovici, nr.1, Tecuci sau pe email de la adresa galtecuci@yahoo.com.
Ofertele se transmit prin posta/curier rapid sau se depun personal la str.Ion Petrovici, nr.1, casuta
postala 3, Tecuci sau pe email de la adresa galtecuci@yahoo.com ; Deschiderea si inceperea evaluarii
ofertelor se va face in 26.08.2021, ora 15:00 la adresa din str.Ion Petrovici, nr.1, Tecuci.
Valoare totală estimată: 300.000 lei. Pretul contractului: Pretul ramane ferm pe toata perioada de
derulare a contractului. In cazul stabilirii pretului contractual in Euro, acesta va ramane ferm pe toata
perioada de derulare a contractului, variind doar valoarea de plata in lei conform cursului de schimb
utilizat (cursul BNR la data facturarii). Detaliile privind cerintele si conditiile de participare,
specificatiile tehnice ale serviciilor si formularul editabil necesar pentru intocmirea ofertelor sunt
prevazute in fisierele anexate prezentului anunt.
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