PRIMAR
Ion Eugen
ANUNT DE PARTICIPARE
Stimate doamne/Stimati domni,
Va invitam sa participati cu oferta dumneavoastra la procedura proprie simplificata pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică: “Evenimente de informare pentru grupul tinta : 3 evenimente”
organizata de comuna Jurilovca.
Scopul procedurii consta in desemnarea prestatorului de Servicii de organizare de seminarii cod
CPV 79951000-5 În cadrul proiectului „Masuri integrate in comuna Jurilovca - Pasi spre dezvoltare locala
sustenabila! Contract POCU: 140/4/2/114955 ” Sursa de finantare: din fondurile alocate proiectului Fondul
Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 Axa prioritara: 4. Incluziunea sociala
Si combaterea saraciei; Obiectiv specific: 4.2 Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie și
excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate;
Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei și a oricarei forme de discriminare; se va organiza
“Evenimente de informare pentru grupul tinta : 3 evenimente”;
Adresa la care va fi transmisa oferta:
Primaria Comunei Jurilovca
Str. 1 Mai nr.2 , Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea
Tel: 0240/563797, fax: 0240/563799;
Data limita pentru depunerea ofertei : 26.06.2018 ora 10.00
Atribuirea se va face operatorului economic care ofera pretul cel mai scazut.

-

Oferta va depune la sediul autoritatii contractante in plic inchis.
Se vor evalua ofertele depuse in termen.
Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.
Valoarea maxima estimata a contractului este de 36.000,00 lei (fara TVA) .

Cerintele minime de calificare sunt urmatoarele :
1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
a) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea art.164 din Legea 98/2016- formular nr. 1;
b) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea art.167 din Legea 98/2016- formular nr. 2;
c) Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.59-60 (evitarea
conflictului de interese) din Legea 98 /2016 - completare formular nr. 3;
d) Fisa de informatii generale – completare formularul 4;

2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
a) Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta
in copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si
stampila din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al ofertantului/alte documente,
respectiv certificat ONRC/fisa informatii valabile /reale la data prezentarii acestora. (Vor fi
descalificati oferantii care sunt in stare de insolventa, faliment sau lichidare)
3.Capacitatea Tehnica
a) Propunere tehnica (cu respectarea cerintelor caietului de sarcini);
4.Oferta financiara
5.Alte documente :
a) Scrisoarea de inaintare – completare formular 5;
b) Declaratia pe propria raspundere – completare fomular 6;
Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati si la sediul Primaria Comunei Jurilovca
Str. 1 Mai nr.2 , Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea Tel: 0240/563797, fax: 0240/563799; email :primariajurilovca@yahoo.com

