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Durata contractului: contractul de  prestari servicii  este valabil pe întreaga perioadă de 

implementare a proiectului „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării 

Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) ”  - Cod proiect 113886. 

 

Sursa de finantare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile. 

 

Împărţire în loturi                                                                                              da ■ nu □ 

  

□   un singur lot                                   □  unul sau mai multe loturi               ■   toate loturile                                   

 

Avand in vedere dependenta prestarii celor doua servicii, este obligatoriu ca oferta sa se 

depuna pentru ambele loturi sub sanctiunea declararii acesteia ca neconforma.  

 

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Primăria Comunei Pungesti, jud. 

Vaslui, persoana de contact – Viorel Paladescu. 

 

Modul de prezentare a ofertelor: oferta se va prezenta intr-un plic sigilat pe care va fi notat: 

✓ „Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie Servicii organizare tabara 

balneoterapeutica” 

✓ Numele si adresa Beneficiarului,  

✓ Numele Ofertantului si  

✓ “A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 01.07.2021 ora 12:00 

Plicul va cuprinde Documente calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara. 

 

Data limită de solicitare clarificari:  25.06.2021  

Data limita  pentru depunerea ofertei  01.07.2021 ora 12:00  

Limba in care trebuie redactate ofertele: Română  

Adresa de internet la care sunt disponibile documentele procedurii proprii: 

http://www.pungesti.ro/    

 

Norma Internă a Comunei PUNGEȘTI, jud. Vaslui privind procedura simplificata proprie 

pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru ce au ca obiect servicii sociale şi 

alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare 

prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a fost adoptată 

prin HCL 29 / 28.06.2018. 

 

Cerințe minime de calificare: 

Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în 

registrul comerţului sau al profesiei 

Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) 

necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 

cerinţelor menţionate: 

Cerinta nr. 1 

Declaraţie privind 

eligibilitatea. 

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul 

procedurii: 

Prezentarea Formularului 2 „Declaraţie privind 

eligibilitatea”- original și a Formularului 4 „Declaraţie 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167” 

Cerinta nr. 2 

Declaraţie privind evitarea 

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul 

procedurii 

http://www.pungesti.ro/







































