Nr. 21/06.01.2022
ANUNȚ DE PARTICIPARE
1. Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) dorește achiziționarea de servicii
organizare tabără, în cadrul proiectului „Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova –
primul pas pentru o carieră de succes”, cod SMIS 132906, Programul Operațional Capital Uman –
POCU.
2. Servicii: Organizare de tabără
3. Cod CPV: 55300000-3 - Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
Cod CPV: 60140000-1 - Transport de pasageri ocazional
Cod CPV: 55520000-1 - Servicii de catering
Cod CPV: 55110000-4 - Servicii de cazare la hotel
4. Locul de prestare: Prestarea serviciilor se va realiza in județul Prahova.
5. Valoarea estimată: 18.269,30 lei, fără TVA;
6. Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
7. Procedura de achiziție: procedura proprie Anexa 2.
8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
9. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;
10. Durata contractului: 2 luni de la semnarea acestuia de ambele părți, dar nu mai târziu de
10.04.2022.
11. Condiții de plată: Plata se va face pe bază de factură, după semnarea procesului-verbal de recepție
calitativă și cantitativă.
12. Modul de prezentare a documentelor de calificare și selecție: Documentele pentru verificarea
respectării criteriilor privind capacitatea de calificare și selecție vor fi întocmite în conformitate cu
cerințele documentației privind oferta, anexă la prezentul anunț
13. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va cuprinde toate caracteristicile
tehnice, menționate în documentația privind oferta, anexă la prezentul anunț
14. Modul de prezentare a propunerii financiare: Propunerea financiară va include toate costurile
aferente îndeplinirii obiectului achiziției, directe și indirecte și va fi exprimată în lei cu maximum 2
zecimale.
15. Moneda în care se transmite oferta: lei
16. Limba în care se redactează oferta: română
17. Modul de prezentare a ofertei: ofertă transmisă prin poștă sau depusă personal, la adresa
București, str. Gheorghe Țițeica nr. 182A, sector 2.
18. Termenul limita de depunere/primire a ofertei: 14.01.2022, ora 14:00
19. Informații suplimentare: După finalizarea evaluării ofertelor, autoritatea contractantă va anunța
operatorul economic câștigător pentru încheierea contractului de servicii.

Cu stimă,
Președinte
Păunescu Bogdan- Alexandru

