FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea
de măsuri integrate
Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede
Cod SMIS 2014+ 102081

Nr. 82/25.01.2018
CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
Conform Normei interne privind atribuirea contractului având ca obiect închiriere spatiu
destinat derularii activitatilor in cadrul proiectului
„Un viitor mai bun prin eforturi comune in municipiul Rosiorii de Vede” - Partener 1
Power Net Consulting
POCU/20/4/2 cod SMIS 102081
ÎNCHIRIERE SPAȚIU DESTINAT DERULARII ACTIVITATILOR EDUCATIONALE IN MUNICIPIUL
ROSIORII DE VEDE
COD CPV: 70310000-7 - Servicii de Inchiriere sau de vanzare de imobile
Nr.
Etapa
crt.
2
Publicarea invitatiei de participare pe site-ul www.power.ro si
transmiterea invitatiei de participare catre 3 operatori economici
3
Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire
4
Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire.
Raspunsul la acestea.
5
Numirea comisiei de evaluare
6
Primirea ofertelor
7

Semnarea declaratiilor de confidentialitate si impartialitate de catre
membrii comisiei de evaluare
Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului- verbal de deschidere
8
Verificare cerinte minime de calificare
9
Stabilirea clarificarilor la documéntele prezentate de ofertanti, daca
este cazul; transmiterea solicitarilor de clarificare
10 Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari, precum si a
documentelor solicitate a fi completate
11 Stabilirea operatorilor economici calificati
12 Verificarea ofertelor
13 Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a celor
admisibile
14 Stabilirea ofertelor castigatoare sau, dupa caz, anularea procedurii
15 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii
16 Semnarea contractului
17 Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire
Intocmit,Ana-Maria Axante,Coordonator de proiect

Data previzionată
26.01.2018
26.01.2018 - 05.02.2018
31.01.2018, ora 12:00.
01.02.2018, ora 12:00.
02.02.2018
27.01.2018, ora 09:0005.02.2018, ora 13:00
05.02.2018, ora 13:30

05.02.2018, ora 14:30
05.02.2018, ora 15:30
08.02.2018, ora 09:00
08.02.2018, ora 09:30
08.02.2018, ora 10:30
08.02.2018, ora 11:30
08.02.2018, ora 12:30
08.02.2018, ora 14:00
12.02.2018, ora 15:00
12.02.2018, ora 15:30

