
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea 
de măsuri integrate 
Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede 

Cod SMIS 2014+ 102081 

 

 

16.11.2017                                                       

ANUNT DE ATRIBUIRE 

a contractului de închiriere spațiu pentru pregatire practică 

Cursuri de calificare in ocupatia „confectioner-asamblor articole din textile” 

Proiect: „Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede” 

Cod SMIS 2014+ 102081. 

 

Autoritatea contractantă: B IQ Consulting SRL Alexandria, jud. Teleorman, CUI 26214580, cu 

sediul de proiect în mun. Alexandria, str. Mihail Kogalniceanu nr.46-48, cod postal 140044, 

jud.Teleorman, telefon: 0723387462, e-mail: biqscop@gmail.com 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de ofertă/selecţie de oferte. Procedura 

de închiriere este organizată în baza art. 29, alin.(1), lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 

publice, şi ale art.1, alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/20016, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 si este reglementata prin norme procedurale interne ale B IQ 

Consulting SRL Alexandria. 

Data semnării contractului de prestare servicii: 16.11.2017 

Nr.contract :146/POCU/395/16.11.2017 

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.  

Numar de invitatii transmise: 3 (trei) 

Numarul de oferte primite: 1 (una). 

Ofertantul câștigător: SC NEW ADYTEX SRL Roșiori de Vede, cu sediul în mun. Roșiori de 

Vede, str.Dunării, bl. L5, sc.C, et.1, ap.5, jud.Teleorman, înregistrată la OfRC Teleorman la 

nr.J34/185/15.04.2014, CUI 33065782, e-mail: adytex.rosiori@yahoo.com  

Serviciile care vor fi prestate de către ofertantul câștigător: servicii de  închiriere spațiu pregătire 

practică pentru 5 cursuri în ocupația „Confecționer-asamblor articole din textile” în cadrul proiectului 

„Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede” Cod SMIS 2014+ 

102081. 
Cod CPV 70310000-9-Servicii de închiriere spații pentru desfășurarea diferitelor activități. 

 Prețul contractului: Estimarea inițială a contractului, valoarea: 37.500,00 lei, fără TVA.    

 Valoarea totala finală a contractului: 37.500,00 lei, fără TVA.  

 Nu exista subcontractanți.  

 Anunțul de participare a fost publicat la data de pe site-ul: www.romfra.ro, în data de 31.10.2017 

 Data publicării prezentului anunț: 16.11.2017 

                                   

Coordonator proiect 

Coman Ion 
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