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  Nr: 84/26.01.2018                                                                                                                                              Data: 26.01.2018 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de 
inchiriere spatiu derulare activitati educationale 

 
 
Power Net Consulting SRL  Bucuresti, in calitate de autoritate contractanta, cu sediul social în Bdul Constructorilor 
nr.22, bl.20, sc.B, etaj 7, ap.97, sector 6, Bucuresti, cod 060512 si punctul de lucru in FUTURA OFFICE BUILDING, Str. 
Mihai Eminescu nr. 238, Sector 2, Bucuresti, cod postal 020085, in calitate de Partener in cadrul proiectului “Un 
viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede “, Cod SMIS 2014+ 102081 vă invită să participați 
la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de inchiriere spatiu derulare activitati educationale. 

 

INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ: 
 

Obiectul: inchiriere spatiu derulare activitati educationale desfasurate de catre Power Net Consulting S.R.L. în cadrul 
proiectului “Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede “, Cod SMIS 2014+ 102081. 
 
Locul de furnizare al contractului: Municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman. 
 
Tipul și durata contractului: Se va încheia un contract de inchiriere, cu o durată de 30 luni, desfășurata în perioada 
13.02.2018 - 13.08.2020 – numar total de zile de utilizare a spatiului in intervalul precizat: 356. 
 
Cod CPV: 70310000-7 - Servicii de Inchiriere sau de vanzare de imobile. 
 
Valoarea estimată: 29,669.04 lei fără TVA. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul proiectului „Un viitor mai bun prin eforturi comune în municipiul Roșiorii de Vede” si 
resurse financiare proprii ale societatii 
 
Procedura de achiziție: Procedura interna proprie  
 
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. 
 
Ajustarea prețului contractului: preţul ofertei este ferm, nu se acceptă actualizarea preţului contractului. Nu 
se acceptă oferte alternative. 
 
Mijloace de comunicare: depunerea ofertelor se va face direct, la punctul de lucru al  Power Net Consulting SRL  
Bucuresti, situat in FUTURA OFFICE BUILDING, Str. Mihai Eminescu nr. 238, Sector 2, Bucuresti, cod postal 020085 
sau prin intermediul serviciilor postale/de curierat. 
 
Data și ora limită de depunere a ofertei: 05.02.2018; ora 13:00 
 
Data si ora limita pentru solicitarea de clarificări: 31.01.2018; ora 12:00 
Data și ora deschiderii ofertelor: 05.02.2018; ora 13:30 
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Limba de redactare a ofertei: română. 
 
Orice prestator care prestează pachetul de servicii solicitat are dreptul de a depune oferta și de a participa, printr-
un reprezentat împuternicit, la ședința de deschidere a ofertelor, ce va alea loc la punctul de lucru al Power Net 
Consulting: Str. Mihai Eminescu nr. 238, Sector 2. 
 
Detalii suplimentare, documentația de atribuire precum și specificațiile tehnice le puteți obține de la sediul punctul 
de lucru al  Power Net Consulting SRL  Bucuresti, FUTURA OFFICE BUILDING, Str. Mihai Eminescu nr. 238, Sector 2, 
cod postal 020085, prin descărcare de pe site-ul www.power.ro sau la adresa de email anamaria.axante@power.ro. 
 
Nume persoană contact: Ana Maria Axante 
Funcție: Coordonator proiect 
Tel: +4021-201.94.81 
E-mail: anamaria.axante@power.ro 

http://www.power.ro/

