
 
 
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 
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Data:13.02.2018 

ANUNT DE ATRIBUIRE  
a contractului de achizitie având ca obiect  atribuirea contractului de închiriere spațiu 

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 
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 anunta atribuirea contractului de inchiriere satiu de derulare activitati educationale in cadrul proiectului 
mai sus mentionat.  

 
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Procedura proprie 
 
Data semnării contractului de prestăre servicii: 12.02.2018 
Nr.contract: 914/12.02.2018 
 
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut. 
 
Număr de invitații transmise: 3 (trei) 
 
Numărul de oferte primite: 1 (una) 
 
Ofertantul câștigător: SC VALMI SERVCOM SRL, cu sediul în localitatea Roșiori de Vede, str.Mihail Kogălniceanu, 
nr.19, judetul Teleorman, telefon/fax 0766646845, cod fiscal RO4128550. 
 
Serviciile care vor fi prestate de către ofertantul câștigător: Inchiriere spatiu derulare activitati educationale in 
Municipiul Rosiorii de Vede, 356 zile intr-un interval de 30 de luni, pana la 13.08.2018. 
 
Cod CPV: 70310000-7 - Servicii de Inchiriere sau de vanzare de imobile. 
 
Prețul contractului: Estimarea inițială a contractului,valoarea: 29,669.04 fără TVA. 
 
Valoarea totală finală a contractului: 29,669.04 lei lei, fără TVA. 
Nu există subcontractanți. 
Anunțul de participare a fost publicat pe site-ul pe site-ul www.power.ro si pe site-ul www.goodnews.info.ro în 
data de 26.01.2018. 

 
Nume persoană contact: Ana Maria Axante 
Funcție: Coordonator proiect 
Tel: (+40)721338513 
E-mail: anamaria.axante@power.ro 

http://www.power.ro/
http://www.goodnews.info.ro/

