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ANUNȚ PUBLICITAR 

 

in conformitate cu 

NORMELE PROCEDURALE INTERNE 

 pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie 

publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse in 

Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu valoare estimata fara TVA, 

mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. (1), lit. d)  din Lege                         

79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) 

 

 

Centrul de Proiecte Educaţionale si Sportive Bucureşti – PROEDUS intentioneaza sa 

achizitioneze servicii de organizare proiect „Centrul Educațional”. 

1. Valoarea estimată maximă a achizitiei: 1.071.427,72 lei exclusiv TVA.  Valoarea estimată 

a procedurii cuprinde valoarea estimată aferentă contractului ce urmează a se încheia 

pentru perioada contractuală 27 noiembrie 2021 – 26 decembrie 2021, respectiv 

315.125,80 lei exclusiv TVA (valoarea minima) și valoarea aferentă suplimentării/ 

revizurii prețului pentru prestarea serviciilor în perioada ianuarie – aprilie 2022, respectiv 

valoarea 756.301,92 lei exclusiv TVA.  

 

Autoritatea Contractantă menționează în mod expres că modificarea contractului prin act 

adițional pentru perioada ianuarie 2022 – aprilie 2022, conform clauzelor de revizuire, 

este condiționată de existența fondurile bugetare aprobate de către ordonatorul principal 

de credite, Consiliul General al Municipiului București, precum și de orice alte 

autorizații/avize necesare derulării Proiectului. 

 

2. Codul CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2); 

 

3. Sursa de finanţare: buget local; 

 

4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 15 zile de la data limita de depunere a ofertelor  

 

5. Procedura aleasa: procedura desfasurata in conformitate cu normele procedurale interne. 

 

6. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: Ofertanții vor depune propunerea tehnico-

financiara pana cel tarziu la data de 11.11.2021, ora 12:00, la adresa de corespondență 

PROEDUS din Bulevardul Decebal Nr. 11, Bloc S14, Sector 3, Bucuresti, Cod poștal 

030963 sau pe adresa de e-mail achizitii@proedus.ro. 

  

7. Criteriul de atribuire: "cel mai bun raport calitate – pret". 
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8. Documentaţia de atribuire necesara elaborarii ofertei poate sa fie obtinuta prin 

transmiterea unei solicitari pe adresa de e-mail achizitii@proedus.ro. Documentația de 

atribuire conține următoarele:  

 

Anunț publicitar 

Fișa de date a procedurii  

Caietul de sarcini 

Propunerea contractuală 

Formulare 

 

9. Autoritatea contractanta va raspunde oricarei solicitari de clarificare transmisa pe adresa 

de e-mail achizitii@proedus.ro,  intr-o perioada care nu va depăși 2 zile lucratoare de la 

primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic, dar numai acelor 

solicitari primate cu cel putin 3 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea 

ofertelor 

 

10. Alte informatii referitoare la serviciile supuse ofertarii vor fi publicate pe site-ul propriu la 

adresa de internet www.proedus.ro. 

 

11. Autoritatea contractanta nu raspunde pentru informatiile pe care operatorii economici le 

dobandesc din alte surse. 

 

12. Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, Autoritatea contractanta va transmite tuturor 

ofertantilor, o comunicare in scris referitoare la rezultatul procedurii. 

  

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel. nr. 031.069.9531, sau pe 

adresa de mail: achizitii@proedus.ro. 

Director, 

ZVETLANA ILEANA PREOTEASA 

 

Intocmit, 

Consultanta achizitii publice 

INHOUSE CONSULTING NETWORK S.R.L. 

 


