FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Împreună pentru piața muncii incluzivă”
Contract nr.: POCU/20/4/2/101510
Beneficiar: Comuna Ghidici, Județul Dolj
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială Ghidici, P2 - Asociația Pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin

-ERATA-

ANUNT – PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE
Servicii de formare profesionala (cursuri de calificare) pentru membrii grupului tinta
din proiectul „Împreună pentru piața muncii incluzivă”

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, Comuna Ghidici, cu sediul in str.
Mihai Viteazu, nr. 140, Jud. Dolj, cod postal 207456, România, e-mail:
primaria.ghidici@yahoo.ro, nr. de telefon 0251-32.33.52 reprezentat legal prin dl. Tache
Constantin, in calitate de autoritate contractatnta achizitioneaza:
Servicii de formare profesionala (cursuri de calificare) pentru membrii grupului tinta din
proiectul „Împreună pentru piața muncii incluzivă”, conform cerintelor din caietul de sarcini.
Modalitate de atribuire: procedura simplificata proprie
Sursa de finantare: 98% proiect POCU/20/4/2/ - Cod proiect: 101510. Titlu proiect: “Împreună

pentru piața muncii incluzivă”; 2% contributie proprie

Modificari termene:
Conditii de participare:
Ofertele se vor depune la sediul primariei in Comuna Ghidici, str. Mihai Viteazu, nr. 140, Jud. Dolj,
cod postal 207456, România pana la data de 24.05.2018 conform art. 113 alin. 5 lit. b din Legea
98/2016.
Solicitari de clarificari se primesc pana la data de 18.05.2018 si se vor transmite la adresa de email genel.pandia@yahoo.com.
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 si propunere financiara.

1. Criterii de adjudecare: Pretul cel mai scazut, per total pachet servicii cu respectarea
cerintelor din Caietul de sarcini.
2. Termen limita de primire a ofertelor: 24.05.2018
3. Informatii suplimentare: Caietul de sarcini, fisa de date, modelul de contract, formularele
sunt disponibile pe site-ul http://comunitateghidici.sdt-team.ro deasemenea, eventualele
solicitari de clarificari si raspunsurile aferente vor fi transmise la adresa de e-mail
genel.pandia@yahoo.com pana la data de 18.05.2018.
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