
 
 

Nr. 24/09.10.2018. 
 

ANUNȚ DE PUBLICITATE CUMPĂRARE DIRECTĂ 
 
 
Autoritate contractanta                                                                               
Asociația Milvus Transilvania Vest 

Str. Sulyok István nr.5, Oradea, Jud.Bihor , Romania 
 
Detalii anunț 
Tip anunț: Cumpărări directe 
Tip contract: Servicii 
Denumirea achiziție: Servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului Conservarea, 
protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba - The 
nature corner (ROHU-14) 
CPV:  79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) 
Descrierea contractului: Servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului Conservarea, 
protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba - The 
nature corner (ROHU-14). Proiectul integrat cu titlul ”Conservarea, protejarea și promovarea valorilor 
naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba - The nature corner” (ROHU-14) este un proiect 
inițiat de Municipiul Salonta în parteneriat cu Asociația Milvus Transilvania Vest și doi parteneri din 
Ungaria, Orașul Békés și Asociația ”Körösök Völgye Natúrpark”. Proiectul a fost selectat spre finanțare 
în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria. Durata de implementare al proiectului este de 30 
luni, începând cu 1 martie 2018. Valoarea totală a proiectului este de 2 997 387.86 EUR, din care 
bugetul Asociației Milvus Transilvania Vest se ridică la 193975 EUR, contribuția proprie a Asociației 
fiind de 3881.43 EUR. 
 
Valoarea maximala a ofertei va fi de maxim 27.451,75 lei fără TVA, adică aprox. 5882,35 de euro fără 
TVA, la cursul BNR valabil la data de 09.10.2018 (4.6668 lei/euro). Așteptăm oferta dvs. în urma 
vizualizării Caietului de sarcini anexat prezentului anunț. 
Valoarea estimata fără TVA: 27.451,75 lei fără TVA, adică aprox. 5882,35 de euro fără TVA, la cursul 
BNR valabil la data de 09.10.2018 (4.6668 lei/euro) 
Condiții contract:  

▪ Termen de prestare a serviciilor: serviciile se vor presta conform programului acțiunilor 
prevăzute în bugetul proiectului; 

▪ Plata serviciilor se va efectua în maxim 30 de zile de la emiterea facturii și recepția serviciilor 
fără observații; 

Condiții participare:  
Oferta financiară se va depune prin completarea Formularului de ofertă anexat (Anexa nr. 1 din 
Caietul de sarcini), urmând ca ofertantului clasat pe locul întâi în baza prețului cel mai scăzut să i se 
solicite și informații/documente conform Caietului de sarcini.  
Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut  
Termen limita primire oferte de preț: 18.10.2018 
  



 
Informații suplimentare: Fazele achiziției sunt următoarele: 
A) Depunerea ofertei de preț, de către ofertanți, conform indicațiilor de mai sus, după 
vizualizarea prezentului anunț și a caietului de sarcini, dar nu mai târziu de  18.10.2018; - Formular 
de ofertă anexat în Caietul de Sarcini 
B) Autoritatea contractantă - beneficiar privat va comunica fiecărui ofertant situația ofertei depuse 
în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la termenul limită de primire a ofertelor financiare; 
C) Ofertantul clasat pe locul întâi în baza prețului cel mai scăzut va prezenta  documentele 
solicitate prin caietul de sarcini. 
 
Ofertele care vor depăși valoarea estimată vor fi declarate neconforme. Atenție! Prezenta procedură 
este o achiziție directă, deci reglementările privind depunerea unei contestații, prevăzute în Legea 
nr.101/2016, nu se aplică.  
 
Alte informații, se pot obține de la coordonator proiect la nivel de partener, Nagy Attila; tel.: 
+40728303868, de luni pana vineri între orele 08:00 – 16:00. 
 
Întocmit, 
Nagy Attila 

http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00018269/95s16_Legea%20100%20pe%202016.pdf
http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00018269/95s16_Legea%20100%20pe%202016.pdf

