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ORASUL CAVNIC (PRIMARIA ORASULUI CAVNIC)
Adresa postala: STR. 22 DECEMBRIE, NR. 7 , Localitatea: Cavnic , Cod postal: 435300 , Romania , Punct(e)
de contact: CRISTIAN-CLAUDIU CIUBOTARU , Tel. +40 262295046 , Email: cavnic@ymail.com,
orascavniccnipt@yahoo.com , Fax: +40 262295193

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Contractului de achizitie publica de servicii „Consultanta în afaceri si în management si servicii
conexe” pentru activitatea de management de proiect specific în cadrul echipei de implementare pentru
proiectul ,,CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA CAVNIC’’, cod SMIS 53912’’
CPV: 79400000-8-Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
Descrierea contractului: Contractul de servicii de Consultanta în afaceri si în management si servicii conexe pentru
activitatea de management de proiect specific în cadrul echipei de management pentru proiectul „CENTRU NATIONAL
DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA CAVNIC, cod SMIS 53912”, presupune activitatile de management a
proiectului, care vor acoperi urmatoarele aspecte: 1.realizarea activitatilor, 2.respectarea calendarului de
implementare, monitorizarea progreselor proiectului, 3.realizarea rapoartelor de progres, 4.evaluarea rezultatelor
calitativ si cantitativ, realizarea managementului riscurilor, 5.urmarirea îndeplinirii indicatorilor proiectului. În echipa de
implementare a proiectului prestatorul va nominaliza 2 persoane pentru pozitiile de: a) Manager proiect si b) Asistent
manager. Detalii suplimentare se pot obtine din caietul de sarcini, ce poate fi obtinut de la autoritatea contractanta.
Valoarea estimata fara TVA: 18000.00 RON
Conditii contract: a) Ofertantul semnatar al contractului îsi asuma ca obligatie principala fata de Autoritatea
contractanta, prestarea serviciilor de management de proiect specific în cadrul echipei de implementare conform
caietului de sarcini; b) Angajamente financiare sau comerciale pe care Ofertantul le-a prevazut în propunerea
financiara si pe baza carora se va determina pretul contractului si care nu se modifica în cursul evaluarii ofertei; c)
Clauza de confidentialitate referitoare la detaliile contractelor lucrari/servicii/ produse ale Autoritatii contractante; (extras
din Documentatia de atribuire ce poate fi obtinuta de la sediul autoritatii contractante, de pe site-ul www.Cavnic.ro,ce
poate fi transmisa in format electronic la cerere.
Conditii participare: Conform Documentatiei de atribuire ce poate fi obtinuta de la sediul autoritatii contractante,
Cavnic, str. 22 Decembrie, nr. 7, de pe site-ul www.cavnic.ro, si poate fi transmisa in format electronic la cerere. a)
Pentru persoane juridice Certificat constatator ORC/sau echivalent, Persoane fizice Prezentarea în original, copie
legalizata, sau copie lizibila însotita de mentiunea „conform cu originalul” semnata de catre reprezentantul legal a unui
document cum ar fi: Autorizatie de functionare, Certificat de înregistrare / altele echivalente,b)formularul ANEXA,
CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010, publicat
în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 701. c) completare Formularul Nr 1 : Declaratie privind eligibilitatea si
neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006; d) Formularul Nr. 2: Declaratie privind neîncadrarea în
situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. e) Formular 2A – Declaratie privind
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69*1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. f)
Scrisoare de înaintare a ofertei Formular 3; g) Împuternicire Formular 4; h) Declaratie privind calitatea de participant la
procedura Formular 5; i) Experienta similara Formular 6 Declaratie privind proiecte finantate din fonduri UE sau alti
donori internationali/fonduri nationale în care a ocupat pozitia de manager de proiect/team leader; j)Formularul 7 –
Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea acestora, precum si persoanele
responsabile direct de îndeplinirea contractului. - CV-ul expertilor – Formular 5A, - copii ale diplomelor de studii si ale
certificatelor profesionale obtinute si mentionate în CV; - referinte care sa probeze experienta indicata în CV; k)
Formular 8 – Declaratie de exclusivitate si disponibilitate. l) Formular A8 – Fisa de experienta similara; m) Formular 9 –
Decla
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.
Termen limita primire oferte: 19.05.2015
Informatii suplimentare: Va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra tehnica si financiara la sediul din Cavnic,
strada 22 Decembrie, nr. 7, judetul Maramures, prin depunere la Registratura pâna la data limita de 19.05.2015, orele
10:00. Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc la sediul autoritatii contractante, in data de 19.05.2015 orele
11:00.
Inapoi
CRISTIAN-CLAUDIU CIUBOTARU (ORASUL CAVNIC (PRIMARIA ORASULUI CAVNIC))
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Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduriue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României.
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