
 
 
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 

 

19.10.2018 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE  
la procedura de achiziții pentru atribuirea contractului  

servicii de închiriere spațiu curs pregătire teoretică 
 

SC B IQ Consulting S.R.L. Alexandria, cu sediul social în municipiul Alexandria, str.Ion Creanga, nr.57, 

bl.410, sc.B, ap.27, cod poștal 140003, județul Teleorman, vă invită să participați la procedura de achiziție 

pentru atribuirea contractului de prestări servicii de închiriere spațiu pentru pregătire teoretică pentru cursuri in 

ocupatia „Confecționer – asamblor articole din textile ”. 

INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ: 

Obiectul:  Servicii de închiriere a unui spațiu adecvat destinat desfășurării activității de pregătire teoretică, în 

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

102081. 

Locul de furnizare al contractului: Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman. 

Tipul și durata contractului: Contract servicii de închiriere, cu o durată de max.12 (3 luni/curs). 

Cod CPV: 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile (desfășurării activității de pregătire 

teoretică prevăzută la subactivitatea A.4.2. Derularea cursurilor de calificare și evaluarea cursanților). 

Valoarea estimată: 20.000 lei, fără TVA. 

Sursa de finanțare: Bugetul proiectului „Un viitor mai bun prin eforturi comune în municipiul Roșiori de Vede” 

Procedura de achiziție:  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 și este reglementata prin 

norme procedurale interne ale B IQ Consulting SRL Alexandria. 

Ajustarea prețului contractului: preţul ofertei este ferm, nu se acceptă actualizarea preţului contractului. Nu 

se acceptă oferte alternative. 

Mijloace de comunicare:  depunerea ofertelor se va face direct, prin curier sau prin posta , la sediul de 

proiect al B IQ Consulting SRL, identificat la adresa: Municipiul Alexandria, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 46-48, 

județul Teleorman, cod postal 140044, România. 

Data și ora limită de depunere a ofertei:  29.10.2018, ora 10:00. 

Data și ora deschiderii ofertelor: 29.10.2018, ora 10:30. 

Limba de redactare a ofertei: română. 

NU SE VOR ACCEPTA OFERTE VAGI, GENERICE SAU NECONFORME! 

Detalii suplimentare precum și specificațiile tehnice le puteți obține de la: 

Nume persoană contact: Coman Ion  

Funcție: Coordonator proiect 

Tel: 0723 387 462 

E-mail:  biqscop@gmail.com 

mailto:biqscop@gmail.com

