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ANUNT 

Privind procedura de achizitionare a Servicii de consultant~ in domeniul achizitiilor ~n cadrul 
proiectului: "Reabilitare, consolidare, modernizare si extindere Scoala cu clasele I-VIII din satul Dealu 

Morii, comuna Dealu Morii, judetul Bac~u" 

Valoarea estimat a serviciilor de proiectare este de 11.400,00 lei FARA TV A. 

Valoarea estimata a contractului ce urrneaza a fi atribuit este precizata in bugetul proiectului (devizul 
general). 

Modalitatea de estimare aplicata : Deviz General, conform HG 907/2016 la faza SF 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

79418000-7 - Servicii de consultant in domeniul achizitiilor 

Criterii de atribuire: Pretul cel mai sc~zut 

Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnica se va mntocmi astfel fnc~t sa se demonstreze, punctual, mndeplinirea cerintelor solicitate 
prin Caietul de sarcini, conform abord~rii si organiz~rii proprii a ofertantului. 

Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu urm~toarele cerinte: 

I. Descrierea modului de elaborare a fiec~rei activit~ti/sub activit~ti din cadrul contractului; 

2. Se va prezenta programul de realizare servicii pe luni/zile calendaristice, la nivel de categorie de servicii, 
care sa ilustreze succesiunea de realizare a serviciilor, ordinea si derularea fin timp a activit~tilor pe care 
ofertantul propune sa le ~ndeplineasc~ pentru realizarea serviciilor de proiectare. 

3. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de ~ndeplinire 
a contractului de lucr~ri. Se va prezenta o declaratie pe proprie r~spundere ~n acest sens. 

NOT A: Se va folosi text descriptiv pentru prezentarea informatiilor, text care sa permit~ analiza corecta a 
informatiilor prezentate. 

NOTA: Informatii detaliate privind reglement~rile care sunt mn vigoare la nivel national si se refera la 
conditiile de munca si protectia muncii, securit~tii si s~n~t~tii ~n munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii 
sau de pe site-ul: 





Documentatia este postat~ pe site-ul prim~riei, www.dealumorii.ro. 

AUTORITATE CONTRACTANTi, 
COMUNA DEALU MOI ·, JUDETUL BACHU, 
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