
 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Nr.2303163/16.03.2023 

 

 

ANUNT  

ACHIZITIE DE SERVICII DE ORGANIZARE TABERE TEMATICE 

Proiect: „Dezvoltare comunitara in zonele marginalizate ale municipiului Galati” - 

POCU/717/5/1/143449  

Cod CPV: 55243000-5 Servicii de tabere de copii 

 

 

In atentia operatorilor economici interesati: 

 

1. Autoritatea contractanta: SCOALA GIMNAZIALA NR.25 GALATI, str. Stiintei, nr.119, 

corpul B, jud. Galati, in cadrul Liceului Tehnologic Radu Negru, e-mail: 

scoalapetrurares25@yahoo.com; irinapreda.just@yahoo.com, fax: 0236 466 649, tel mobil: 

0724272349, site-ul institutiei: www.scoala25galati.ro 

2. Denumirea serviciilor care urmează să fie prestate: Servicii de organizare tabere tematice  

3. Procedura aplicata: Procedura proprie pentru atribuirea contractelor de servicii sociale si alte 

servicii specifice prevazute in anexa 2 din Legea achiziţiilor publice nr.98/2016 

4. Valoarea estimata a contractului: 90.000 lei fără TVA, respectiv 107.100 lei cu TVA inclus 

5. Sursa de finantare: Programul Operational Capital Uman 2014-2020 – Proiectul „Dezvoltare 

comunitara in zonele marginalizate ale municipiului Galati” - POCU/717/5/1/143449 

6. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut 

7. Durata de valabilitate a ofertei: minim 30 de zile 

8. Perioada de prestare a serviciilor: de la semnarea contractului pana la data de 30.11.2023 

9. Termen limita de depunere a ofertei: 10.04.2023, ora 12.00. 

Documentatia de atribuire, caietul de sarcini si formularele, pot fi descarcate de pe site-ul 

autoritatii contractante www.scoala25galati.ro. Ofertantii vor marca pe plic urmatoarele informaţii: 

numele şi adresa ofertantului, numele şi adresa autoritatii contractante, titlul contractului, termenul 

limită, menţiunea de a nu se deschide plicurile până la data anunţată.  
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Pentru clarificari sau solicitari de informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la adresa 

de mai sus, la numarul de telefon 0724272349 sau prin mail la una din urmatoarele adrese: 

scoalapetrurares25@yahoo.com sau irinapreda.just@yahoo.com. Persoana de contact: Preda 

Irina Mihaela – expert achizitii publice. 

 

 

DIRECTOR 

GURAU NINA 

 

Intocmit 

Expert achizitii publice 

Preda Irina Mihaela 
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