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primariaodobesti@gmail.com

NR. 1/ 7432/ 21.09.2017

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

SERVICII DE  CONSULTANTA PENTRU INTOCMIREA CERERII DE FINANTARE PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTITII „INFIINTARE ZONA SPATII VERZI SI PARC DE RECREERE IN

ORASUL ODOBESTI, STR. LIBERTATII, T 7, P 331, PCT. SF. ILIE”

Orasul 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,  in  calitate  de  autoritate  contractanta  achizitioneaza SERVICII  DE

CONSULTANTA PENTRU INTOCMIREA CERERII DE FINANTARE PENTRU OBIECTIVUL DE

INVESTITII  „INFIINTARE  ZONA  SPATII  VERZI  SI  PARC  DE  RECREERE  IN  ORASUL

ODOBESTI,  STR.  LIBERTATII,  T 7,   P 331,  PCT.  SF.  ILIE”,  in  cadrul  Programului Operational

Regional 2014-2020, Axa prioritara 5  –  «Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural», Prioritatea de investitii 5.2 –  «Realizarea de actiuni

destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor

industriale  dezafectate  (inclusiv  a  zonelor  de  reconversie),  reducerii  poluarii  aerului  si  promovarii

masurilor  de  reducere  a  zgomotului», cod  CPV: 79411000-8 -  Servicii  generale  de  consultanta  in

management (Rev.2) 

Valoarea estimata fara TVA: 50.000,00 lei

Conditii contract: Prestatorul va incepe  prestarea serviciilor imediat dupa semnarea contractului de

catre  ambele  parti  si  va  presta  serviciile  de  consultanţă  pana  la  primirea  notificarii  prin  care  se

instiinteaza  Beneficiarul  cu  privire  la  aprobarea  Proiectului  de  finantare  de  catre  Autoritatea

finantatoare.

Conditii participare: Poate participa orice operator economic ce are dreptul legal de a presta serviciile

ce fac obiectul  prezentului  anunt,  prezentand in acest  sens  Certificatul  Constatator  emis  de Oficiul

Registrului Comertului (copie lizibila conform cu originalul) din care sa reiasa obiectul de activitate.



Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.

Termen limita primire oferte: 28.09.2017

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 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.  Persoane de contact:  Mirela  Bolovan Bejan (0732.090.228)  si  Alina Lera

(0726.984.563). Caietul de sarcini si formularele privind achizitia lucrarilor sunt atasate prezentului

anunt.
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