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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 
 

Denumire oficiala: Asociatia Iubire si Incredere Iasi   CIF: 18739031    

Adresa: Strada COSTACHE NEGRI, Nr. 62, ADRESA DE CORESPONDENTA Aleea Rozelor nr.7C, Iasi   Tara: Romania  

Tel: +40 0730166991   Fax:   E-mail: iubiresiincredere.is@gmail.com   Punct(e) de contact: Daniela Dorosinca   In atentia: : 

Daniela Dorosinca    

 
ANUNT 
 

Denumire contract: 
Servicii organizare campanie constientizare 

Data limita depunere oferta: 

09.10.2018 16:00  

Tip anunt: 

Cumparari 

directe  

Tip 

contract: 

Servicii  

Cod si denumire CPV: 

79952100-3 - Servicii 

de organizare de 

evenimente culturale 

(Rev.2)  

Valoare 

estimata: 

116.700,00  

RON  
 

Caiet de sarcini: 

Documentatie atribuire 

campanie constientizare 

FINAL.doc  

Descriere contract: 
Achiziţie Servicii organizare campanie constientizare pentru desfasurarea activitatilor din cadrul activitatii 2.6 Campanie de 

constientizare privind combaterea discriminarii si promovarea multiculturalitatii a proiectul POCU/74/6/18/105942 

“Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor umane în unităţile de 

învăţământ vulnerabile din comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti”. 

Conditii referitoare la contract: 
Serviciile se vor presta pe baza de comanda ferma transmisa de catre contractor cu minim 10 zile inainte de momentul 

desfasurarii activitatilor descrise in caietul de sarcini. Comenzile ferme vot fi transmise in functie de fluxul derularii 

activitatilor proiectului. Serviciile se vor realiza la locul transmis de catre autoritatea contractanta , respectiv . pe raza 

Comunelor Vetrisoaia, Osesti și Pungesti sau în Municipiul Iași. Plata facturilor se face,cu OP,in termen de maxim 60 de zile 

de la receptia serviciilor corespunzatoare fiecarei comenzi. 

Conditii de participare: 
Operatorul economic ofertant trebuie sa fie inscris in Sistemul Electronic de Achizitii Publice si certificatul digital de 

inregistrare sa fie valabil pe perioada de derulare a Achizitiei directe in SICAP. Ofertantul trebuie să facă dovada faptului că 

are în lista de activităţi principale sau secundare un cod CAEN în conformitate cu specificul contractului ce va fi încheiat. 

Ofertantii vor constitui garantia pentru participare in valoare de 1.160,00 lei, conform documentatiei atasate prezentului 

anunt. Termen de valabilitate oferta 30 de zile. 

Criterii de atribuire: 
Pretul cel mai scazut. 

Informatii suplimentare: 
Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt. Ofertele se vor transmite la adresa Aleea Rozelor nr.7C, Iasi, pana 

la data si ora stabilita in anunt. Pe plic se va specifica A NU SE DESCHIDE PANA LA DATA 09.10.2018 ORA 16:00 ( data 

si ora stabilita in anunt) urmand ca ofertantul clasat pe primul loc sa publice in SICAP achizitia. Oferta va contine 

urmatoarele documente : 1. Scrisoare de inaintare. 2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului. Ofertantul 

trebuie să facă dovada faptului că are în lista de activităţi principale sau secundare un cod CAEN în conformitate cu 

specificul contractului ce va fi încheiat. 3. Oferta tehnica. 4. Oferta financiara. 5. Certificate constatatoare, valabile la data 

deschiderii ofertelor, care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul 

general consolidat (buget local, buget de stat, etc.); 6. Dovada constituirii Garantiei pentru participare in valoare de 1.160,00 

lei, conform documentatiei atasate prezentului anunt. 7. Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform art.59 si 
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60 din Legea 98/2016. Nu se accepta oferta partiala si/sau intarziata. Oferta financiara totala trebuie sa fie exprimata in Lei 

fara TVA. Dupa analizarea ofertelor primite, Achizitorul va instiinta Ofertantul a carei oferta este admisibila si castigatoare. 

In cazul in care se depun oferte admisibile cu acelasi “pret cel mai scazut”, Achizitorul. va solicita ofertantilor respectivi o 

noua propunere financiara. Ofertantul a carui noua propunere financiara are “pretul cel mai scazut” va fi considerat 

castigator. Oferta declarata castigatoare se posteaza in catalogul electronic de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic 

de Achizitii Publice-SICAP,in cel mult 24 de ore de la comunicarea rezultatului pentru a fi initiata Achizitia directa. Pentru 

informatii suplimentare: Cristian Carp, telefon 0723271206. 
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