
 
 

 
 
 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020  

Axa prioritară 5: „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 

Prioritatea de investitii 9.ii: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității 

Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 

comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de 

măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate 

Titlul proiectului: „Dezvoltare economica si sociala in Comuna CARNA, Judetul DOLJ” 

Contract nr.: POCU/303/5/2/130386 

Beneficiar: Comuna Carna, Județul Dolj 

Parteneri: P1 – Școala Gimnaziala Carna ; P2-Asociatia GAL Valea Dunarii; P3- Asociatia Simt Civic 

                                                                                                                

ANUNT NR. 6/ 08.10.2020– PROCEDURA PROPRIE 

,,SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI” 

 

In temeiul Legii 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice, 

Comuna Carna, cu sediul in Calea Craiovei, nr 58, Cârna, jud. Dolj, cod postal 207306, România, 

e-mail:  carna_dunareni@cjdolj.ro , nr. de telefon 0251 256 824 reprezentata legal prin Titiroaga 

Elena, in calitate de autoritate contractanta achizitioneaza: 

SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI in proiectul „Dezvoltare economica si sociala 

in Comuna CARNA, Judetul DOLJ”, conform cerintelor din caietul de sarcini. 

Modalitate de atribuire: procedura proprie 

Sursa de finantare: 98% proiect POCU/303/5/2/ - Cod proiect: 130386. Titlu proiect: “Dezvoltare 

economica si sociala in Comuna CARNA, Judetul DOLJ”; 2% contributie proprie. 

Detalii anunt: 

Tip anunt: Procedura proprie 

Tip contract: Servicii 

Denumire achizitie: SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI in cadrul proiectului 

„Dezvoltare economica si sociala in Comuna CARNA, Judetul DOLJ” Contract nr.: 

POCU/303/5/2/130386 

Cod clasificare CPV:  55120000-7-Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2) 

1. Descrierea contractului: 

SERVICII DE ORGANIZARE WORKSHOP-URI in cadrul proiectului „Dezvoltare economica si 

sociala in Comuna CARNA, Judetul DOLJ” Contract nr.: POCU/303/5/2/130386. 

2. Valoarea estimata a contractului fara tva: 240,000.00 RON 

Nr. 

Crt 

Denumire serviciu/ 

produs/ lucrare 

U.M. Cant. Nr. 

WS 

Pret unitar 

estimat/sedinta 

- lei fara TVA 

Pret total 

estimat 

- lei fara 

TVA - 

1 

 

Servicii de organizare 

workshop-uri (2 tipuri de 

WS* 2 zile* 200 pers.) 

Pers. 200 2 600.00 240,000.00 

Total estimat lei fara TVA 240,000.00 

3. Conditii Contract: 

mailto:%20primaria_oncesti_maramures@yahoo.com


Ofertantul castigator se va prezenta la sediu, autoritatii contractante, dupa notificarea 

referitoarea la atribuirea contractului, in vederea semnarii acestuia. Contractul intra in vigoare 

la data semnarii sale de catre ambele parti. 

 

4. Conditii de participare: 

Ofertele se vor depune la sediul primariei in Comuna Carna, Calea Craiovei, nr 58, Cârna, jud. 

Dolj, cod postal 207306, România pana la data de 23.10.2020.  

Solicitari de clarificari se primesc pana la data de 16.10.2020 si se vor transmite la adresa de 

e-mail carna_dunareni@cjdolj.ro.  

Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise pana la data 20.10.2020.   

Contractul se va incheia cu un singur operator.  

Se accepta participare in consortiu. 

Se vor respecta cerintele caietului de sarcini si a formularelor. 

Oferta va cuprinde: scrisoare de inaintare, declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de 

conflict de interes, propunere tehnica, propunere financiara si documente conform caietului de 

sarcini si fisei de date. 

 

5. Criterii de adjudecare: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PREȚ 

DENUMIRE AVANTAJE 

EVALUARE 

DESCRIERE PONDERE 

AVANTAJ 

Pretul ofertei 

Pf 

Avantaj financiar 

 

50 % 

Punctaj maxim factor: 50 

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:  

a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor admisibile se acordă punctajul maxim alocat factorului de 

evaluare, respectiv 50 puncte.  

b) pentru oricare alt preț ofertat, punctajul se acordă astfel: Punctaj Preț ofertă n = (Pret min. ofertat / Pret n) 

X 50 puncte. Preț min și Preț n sunt prețuri ofertate și se exprimă în lei (fara TVA) 

Avantaj plată Avantaj plată 

 

50% 

Punctaj maxim factor: 50 

Perioada de grație la plata 

obligațiilor financiare  (Pp) 

Perioada de grație la plata obligațiilor 

financiare  (Pp) 

50% 

Punctaj maxim factor: 50 

Algoritm de calcul:  

Se va acorda punctajul maxim la acest criteriu operatorului economic cu cea mai lungă durată pentru 

perioada de grație în zile calendaristice (poate fi minim 0 zile calendaristice în plus față de termenul de plată 

de 60 zile). Toate celelelalte oferte vor avea punctajul la acest criteriu calculate dupa formula:  

Pp(n) = Perioada (n) / Perioada maxim ofertata x 50  

Unde:  

Pp(n) — punctajul acordat pentru oferta "n"  

Perioda n si Perioada maxim ofertata sunt perioade ofertate si se exprima in zile   

P=Pf+Pp 

Pf – avantaj oferta financiară 

Pp – avantaj de plată 

Punctaj maxim total: 100 

 

6. Informatii suplimentare: Ofertele se vor depune la sediul primariei in Comuna Carna, cu 

sediul in Calea Craiova, nr 58, judetul Dolj, Cârna pana la data de 23.10.2020. Caietul de 

sarcini, fisa de date, modelul de contract, formularele sunt disponibile pe site 

http://primariacarna.ro/. 

 

 

http://primaria-birsana.ro/

