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ANUNȚ / INVITAȚIE PARTICIPARE

Asociația CASA PLAI in calitate de beneficiar in cadrul Proiectului Sprijin integrat
Structurilor de Economie Sociala (SISES), ID:143849, co-finanțat prin POSDRU, Cerererea

de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, Axa prioritară 6,
„Promovarea economiei sociale”, vă invită să depuneți oferta de preț pentru achizitiile

directe privind Studiu de piata.
.

Beneficiar Asociația CASA PLAI
Titlul proiectului POSDRU Sprijin integrat Structurilor de Economie Sociala

(SISES)
ID Proiect POSDRU 143849
Linia de finantare Cerererea de propuneri de proiecte nr. 168

„Dezvoltareaeconomiei sociale”, Axa prioritară 6,
„Promovarea economiei sociale”

Denumirea contractului de achizitie: Servicii de sceno-tehnica
Obiectul contractului de achizitie: Prestarea servicilor privind scenotehnica

prevăzute în cadrul proiectului SISES
Cod CPV: Servicii de realizare de studii - 79311200-9
Valoare estimata (lei fara TVA) 20991.69 lei
Termen limita de depunere oferte,
data/ora

28.09.2015 ora 12.00

Adresa unde se depun ofertele Timișoara, Spl. Nicolae Titulescu, nr. 9, jud. Timiș
sau email: andreea.iager@plai.ro

Criteriul de stabilire a ofertei castigătoare Cel mai mic pret total al Achizitiilor
Locul şi modul de obţinere a
documentaţiei de atribuire

Documentația este disponibilă la adresa de mail:
andreea.iager@plai.ro

Informaţii suplimentare Persoană de contact: dna. Andreea Iager-Tako
e-mail : andreea.iager@plai.ro, tel.0741976947



DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE MINIMALE)

Studiu de piata privind modalitati de imbunatatire a serviciilor oferite de catre
Asociatia Casa PLAI pentru clientii acestuia

Cadrul legislativ aplicabil pentru realizarea achizitiilor in cadrul proiectului
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata
cu modificari si completari ulterioare

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari
ulterioare;

- ORDIN Nr. 1191 din 19 noiembrie 2014.

Documente de calificare obligatorii:
 copie CUI,
 copie act constitutiv;
 copie certificat constatator ori documente echivalente de unde să rezulte autorizarea

activității contractate;
 contract de achiziție,
 Formular privind oferta - Formular 1,
 Declaratia de Eligibilitate- Formular 2;

Durata contractului:
1. Contractul  pentru studiu de piata: începand cu data 30.09.2015 pana la data de

30.10.2015

Plata serviciilor:
Decontarea  serviciilor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul
verbal  al recepţiei  serviciilor prestate, conform condiţiilor contractuale într-o singură tranșă
în termen de 60 zile de la emiterea și comunicare facturii fiscale.

Receptia : Receptia serviciilor se va face la sediul beneficiarului in prezenta unei comisii de
receptie si a ofertantului.

Întocmit, Vizat,
Lavinia Marinescu Andreea Iager - Tako


