ANUNT ACHIZITIE DIRECTA
SERVICII DE CONSULTANTA PRIVIND MANAGEMENTUL IN CADRUL PROIECTULUI “INFIINTARE ZONA
DE AGREMENT SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER IN CARTIERUL MIHAIL STURZA, ORASUL
ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”

Unitatea Administrativ-Teritoriala Oras Odobesti, cu sediul la Primaria orasului Odobesti, str. Libertatii nr.
113, telefon 0237 675 224, fax 0237 676 590, cod fiscal 4297827, in temeiul prevederilor art. 7, alin.(5), din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de autoritate contractanta
achizitioneaza SERVICII DE CONSULTANTA PRIVIND MANAGEMENTUL IN CADRUL PROIECTULUI
“INFIINTARE ZONA DE AGREMENT SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER IN CARTIERUL MIHAIL STURZA,
ORASUL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”, cod CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanta in
management (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA: 120.000,00 lei
Conditii contract: Durata contractului este pe toata durata de derulare a proiectului pana la depunerea ultimei cereri
de rambursare/plata
Conditii participare: Poate participa orice operator economic ce are dreptul legal de a presta serviciile ce fac obiectul
prezentului anunt
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.
Termen limita primire oferte: 23.08.2017
Informatii suplimentare: Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe adresa de mail:
primariaodobesti@gmail.com si/sau prin depunerea la registratura institutiei, pana la data limita de depunere a
ofertelor stabilita in acest anunt. Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in moneda nationala si sa fie valabile 60 de
zile de la termenul limita de depunere. Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse.
In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza incheierea contractului, va fi
selectat/contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare. Caietul de sarcini si
formularele privind achizitia serviciilor sunt atasate prezentului anunt. Propunerea tehnica si cea financiara vor fi
intocmite respectand caietul de sarcini si cele solicitate în prezentul anunt. Ofertantii vor fi instiintati cu privire
clasamentul ofertelor. Persoane de contact: Mirela Bolovan Bejan (0732 090 228) si Alina Lera (0726 984 563)

