
 
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+ 10208 

 

                                                  

                                                                   

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

la procedura pentru atribuirea contractului 
servicii de tabere și excursii pentru copii 

 
 
 

       Școala Gimnazială ,,Alexandru Depărățeanu’’  cu sediul social în municipiul Roșiorii de Vede, strada 
Dunării nr. 126, județul Teleorman vă invită să participați la procedura de achiziție pentru atribuirea 

contractului de  servicii de tabere și excursii pentru copii. 
 

INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ: 

Obiectul: Servicii de tabere și excursii pentru elevii participanți la Programul ,,Școală după școală’’ 

desfăurate 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 Roșiorii de Vede, strada Dunării nr. 126, Județul Teleorman. 

Tipul și durata contractului: Se va încheia un contract cadru, de furnizare servicii, cu o durată maximă de 23 

luni, în perioada 01.09.2018 – 31.07.2020.      

Cod CPV:   
- pentru achiziția serviciilor organizare tabere pentru elevi (include transport, cazare, hrană, 

activități recreative) cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii; 
- pentru organizare excursii tematice (include transport, masă, cazare, intrare la muzee/ obiective 

turistice)  cod CPV  63510000-7  - Servicii de agenții de turism și servicii conexe; 
Valoare estimată:  

- pentru achizitia serviciilor organizare tabere pentru elevi: 99.000,60 lei fără TVA, respectiv 

117.810,00 lei cu TVA; 

- pentru organizare excursii tematice: 36.677,00 lei fără TVA, respectiv 43.633,73 lei cu TVA; 

Sursa de finanțare: Bugetul proiectului ,,Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede’’ 

cod SMIS 2014+ 102081. 

Procedura de achiziție:  procedură simplificată proprie conform legii 98/2016. 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. 

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

se acceptă oferte alternative. 

Mijloace de comunicare:  depunerea ofertelor se va face direct, la sediul Școlii Gimnaziale ,,Alexandru 

Depărățeanu’’, identificat la adresa: Municipiul Roșiorii de Vede, Str. Dunării nr. 126, județul Teleorman, cod 

postal 145100. 

Data și ora limită de depunere a ofertei:   23.08.2018, ora 12.00.                       

Data și ora limită pentru solicitarea de clarificări:  17.08.2018, ora 14.00.         

Data și ora deschiderii ofertelor:  23.08.2018, ora 14.00.                                       

Limba de redactare a ofertelor: română. 
 

              NU SE VOR ACCEPTA OFERTE VAGI, GENERICE SAU NECONFORME! 
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Detalii suplimentare, documentația de atribuire, precum și specificațiile tehnice le puteți obține de la sediul 

Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Depărățeanu’’ Roșiorii de Vede, Str. Dunării nr. 126, județul Teleorman, sau prin 

descărcare de pe site-ul: www.scoalaalexandrudeparateanu.ro.  

Nume persoană de contact: Sindie Ileana 

Funcție: Asistent manager 

Telefon: 0247466924; e-mail: scoala_al_deparateanu@yahoo.com  

http://www.scoalaalexandrudeparateanu.ro/
mailto:scoala_al_deparateanu@yahoo.com

