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Dispozitie

Referitor la: modificare Anexa nr.5 — pentru proiectul "eSlatina - Project de simplificare a

procedurilor i introducerea de instrumente electronice pentru cetatenii

municipiului Slatina, cod SIPOCA 534/cod MySMIS 126174 la Programul

Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2018 al Primdriei Municipiului Slatina

aprobat prin Dispozitia Primarului Municipiului Slatina nr.2072/21.12.2018.

Avand in vedere:
- Dispozitia Primarului Municipiului Slatina nr. 2072/21.12.2018 privind proiectul "eSlatina -
Project de simplificare a procedurilor si introducerea de instrumente electronice pentru
cetatenii municipiului Slatina, cod SIPOCA 534/cod MySMIS 126174;

- Actul aditional nr.1 la contractul de finantare in cadrul Programului Operational Capacitate

administrativa nr. 297 din 13.12.2018 prin care se modified perioada de implementare a

Proiectului.

In temeiul dispozitiilor art.196 aim. (1) litera b) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Primarul municipiului Slatina

dispune:

Art.1 - ineepand cu data prezentei se modified Anexa nr.5 - pentru proiectul "eSlatina - Project de
simplificare a procedurilor fi introducerea de instrumente electronice pentru cellitenii

municipiului Slatina, cod SIPOCA 534/cod MySMIS 126174 la Programul Anual al Achizitiilor
Publice pe anul 2018 al Primariei Municipiului Slatina aprobat prin Dispozitia Primarului
Municipiului Slatina nr. 2072/21.12.2018 se modified in conformitate cu prevederile anexei nr.1 la
prezenta dispozitie.
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Art.2 — Celelalte dispozitii raman neschimbate.

Art.3— Prezenta dispozitie se comunica la:

Institutia Prefectului — judetul Olt;

Serviciul Achizitii Publice din cadrul Primariei municipiului Slatina;

Se va publica pe site - ul oficial al Primariei municipiului Slatina

www.primariaslatina.ro 

Contrasemneaza
Secretar General al municipiul • latina,

Constant' M T Mihai Ion
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Anexa nr.1 la Dispozitia nr.  f3 / 443.  2020

PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITHLOR PUBLICE

pentru proiectul eSlatina - Project de simplificare a procedurilor i introducerea de instrumente electronice pentru cetatenii municipiului Slatina,

cod SIPOCA 534/cod MySMIS 126174

Nr. Tipul i obiectul contractului de Cod CPV Valoarea Sursa de Procedura Data Data Modalitatea Persoana

Crt. achizitie publica/acordului cadru estimata a flnantare stabilita/ estimata estimata de derulare responsabila
contractului instrumente pentru pentru a procedurii cu aplicarea

de achizitie specifice initierea atribuirea de atribuire procedurii

publica/
acordului
cadru lei,
fara TVA

pentru
derularea
procesului
de achizitie

procedurii contractului
de achizitie
publical
acordului
cadru

online/
offline

de atribu ire

1 Echipamente pentru echipa de proiect si 30213100-6 40,700.00 Fonduri cumparare ian.-19 mai.-19 online Moanta

pentru asigurarea sustenabilitatii 30233132-5 FSE directa Daniela

activitatilor 30121100-4
30213300-8 .

2 Servicii de informare si publicitate 79341000-6 8,403.36 Fonduri
FSE

cumparare
directa

feb.-19 apr.-19 online Moanta
Daniela
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3 Servicii de consultanta in achizitii publice
pentru elaborarea documentatiilor de
atribuire pentru procedurile de achizitie de
echipamente pentru gestionarea serviciilor
digitale, achizitie echipamente pentru
echipa de proiect

79418000-7 20,000.00 Fonduri
FSE

cumparare
directa

feb.-19 apr.-19 online Moanta
Daniela

4 Servicii de introducere instrumente 30211300-4 2,446,905.04 Fonduri licitatie feb.-20 mai.-20 online Moanta
electronice 79995100-6 FSE deschisa Daniela

79632000-3
48000000-8

Set' serviciu
Moan tä Daniela

Elaborat
Serviciul Achizitii Publice

Consilier achizitii publice
Florina oiu
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