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Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: officeprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. *M. /0.05,c20,21j

Dispozitie

Referitor la: modificare Anexa nr.13 - proiectul Project integrat de modernizare a sistemului de

transport public, cod SMIS 127369 la Program Anual al Achizitiilor Publice pe

anul 2019 al Primariei Municipiului Slatina aprobat prin Dispozitia Primarului

Municipiului Slatina nr.1893/30.12.2019.

Avand in vedere:

- Dispozitia Primarului Municipiului Slatina nr. 1893/30.12.2019 privind proiectul Project

integrat de modernizare a sistemului de transport public, cod SMIS 127369;

- Notificarea nr.1 inregistratd la sediul Autoriatii contractante cu nr.115135 / 23.12.2019

potrivit cdreia a fost transmis avizul favorabil privind modificarea contractului de finantare

nr. 4959/27.11.2019, pentru proiectul Project integrat de modernizare a sistemului de

transport public, cod SMIS 127369, cu actualizarea sectiunii Plan de achizitii din Cererea de

finantare prin cumularea achizi(illor de utilaje, echipamente tehnologice §i functionale pentru

investitia de bazd §i montajul acestora, active necorporale §i de dotari rezultand Achizitia

utilajelor, echipamentelor tehnologice fi functionale si montajul acestora, active

necorporale, dotari pentru investitia de bead,

- referatul de necesitate nr. 31239/22.04.2020 emis de Serviciul Achizitii Publice prin care se

solicitä Achizitia utilajelor, echipamentelor tehnologice ii fiwctionale montajul acestora,

active necorporale, dotli ri pentru investitia de baza, din cadrul proiectului Project integral de

modernizare a sistemului de transport public,- cod SMIS 127369,1a o valoare de 2.256.553,47

lei fard TVA prin Licitatie deschisa.

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

Primarul municipiului Slatina

dispune:

Art.1 - incepand cu data prezentei se modified Strategia Anuald de Achizitii Publice aprobatd prin

Dispozitia Primarului Municipiului Slatina nr. 1893/30.12.2019 conform Anexei nr.1 la prezenta

dispozitie.

Art.2 — incepand cu data prezentei, se modified Anexa nr.13 - pentru proiectul "Sistem integral de

plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)", cod SMIS 127370 la Programul

CAPL P002/F2



Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2019 al Primariei Municipiului Slatina aprobat prin

Dispozitia Primarului Municipiului Slatina nr. 1893/30.12.2019, in conformitate cu prevederile

Anexei nr.2 la prezenta dispozitie.

Art.3 — Celelalte dispozitii raman neschimbate.

Art.4— 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

Constantin

•

Contrasemneaza
Secretar General al municipiului Slatina,

Mihai Ion IDLFA

CAPL P002/F2
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Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatinaso

Anexa 1 la Dispozitia nr Ylig
BAP P001/F3

Aprob,
Conducatorul utoritatii Contractante Vizat, Vizat CFP,

Administrator blic, Directia GeneralA Eco WA
14‘

Con n OT Constantin Cristian ARU Alin CALOTC S - ANU; *
PRINkt

, 1

MODIFI , ARE
STRATEGIE ANUALA DE ACHIZITIE PUBLICA

PE ANUL 2019

1. Notiuni introductive
Potrivit dispozitiilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si a HG nr.395/2016 —

publicata in Monitorul oficial nr.423 din 06.06.2016 — pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului — cadru

din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completArile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art.12, alin.(4) din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/

• 
acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, "Dupa aprobarea bugetului

pro priu. autoritatea contractanta are oblizatia de a-si actualiza pro gramul anual al achizitiilor

publice in functie de fondurile aprobate". 

Potrivit dispozitiilor art.11. alin, (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie

publicalacordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Serviciul Achizitii

Publice, a elaborat strategia anuala de achizitie publica care cuprinde totalitatea proceselor de

achizitie publica planificate a fi lansate de Primaria municipiului Slatina pe parcursul anului bugetar

2019.

Strategia anuala de achizitie publica, potrivit dispozitiilor legale, se aproba de ate

conducatorul autoritatii contractante.

Strategia anuala de achizitie publica se poate modifica sau completa ulterior,

modificAri/completari care se aproba conform prevederilor de mai sus. Introducerea modificarilor si

completarilor in prezenta strategie este conditionata de identificarea surselor de finantare.
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Serviciul Achizitii Publice a procedat la modificarea Strategiei Anuald de Achizitie Publied pe
anul 2019 §i a Programului Anual al Achizitiilor Publice, aprobate in conformitate cu Dispozitia
Primarului Mtmicipiului Slatina nr. 1893/30.12.2019.

La momentul elabordrii Cererii de finantare privind proiectul Project integrat de modernizare
a sistemului de transport public, cod SMIS 127369 s-a estimat o anumita perioadd de timp pentru
realizarea activitdtilor, respectiv a achizitiilor proiectului, in cadrul Planului de achizitii fmd propus
ca Achizitia utilajelor, echipamentelor tehnologice functionale pentru investitia de bazli Si
montajul acestora, Achizitia activelor necorporale Achizifiei dotlirilor sä se realizeze separat.

Deoarece se dore§te implementarea acceleratd a proiectului ceea ce implica realizarea unei
singure achizitii care sä cuprincla utilaje, echipamente tehnologice §i fimctionale, montajul acestora,
activele necorporale §i dotarile, a fost transmisd calm Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud —
Vest Oltenia, Notlficarea nr.1 Inregistratti la sediul Autoriteitii contra ctante cu nr.115135 /
23.12.2019.

In conformitate Cu adresa nr. 314/MV/09.01.2020 emisd de Agentia pentru Dezvoltare
Regionald Sud — Vest Oltenia — Departamentul Monitorizare §i Verificare Proiecte POR,
inregistrata in institutia noastrd cu nr. 2917/14.01.2020 a fost transmis avizul favorabil privind
modificarea contractului de finantare nr. 4959/27.11.2019, pentru proiectul Project integrat de
modernizare a sistemului de transport public, cod SMIS 127369, Cu actualizarea sectiunii Plan de
achizitii din Cererea de finantare prin cumularea achizitiilor de utilaje, echipamente tehnologice §i
functionale pentru investitia de bazd §i montajul acestora, active necorporale §i de dotar" i rezultand
Achizitia utilajelor, echipamentelor tehnologice si functionale si montajul acestora, active
necorporale, dotliri pentru investitia de bazli , contract de furnizare, cu o valoare de 2.685.298,62
lei Cu TVA.

Astfel, prin prezenta Strategie, pe baza informatiilor prezentate mai sus privind proiectul
Project integrat de modernizare a sistemului de transport public, cod SMIS 127369, in
conformitate cu referatul de necesitate emis cu nr. 31239/22.04.2020, intervin modificari in cadrul
procedurilor de achizitie publicd find aprobatA ca Achizitia utilajelor, echipamentelor tehnologice

functionale Si montajul acestora, active necorporale, dotâri pentru investitia de bazei in
cuantum de 2.256.553,47 lei Sea TVA sd se efectueze prin procedura Licitatie deschisA online in

• 
SEAP.

In cadrul achizitiei Servicii de proiect tehnic, documente pentru obtinerea avizelor,
autorizatiilor asistenta tehnica a proiectantului acordata pe perioada de executie a lucrarilor
din cadrul proiectului Project integrat de modernizare a sistemului de transport public, cod SMIS
127369 se adauga Cod CPV Principal 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru
infrastructura de transport §i codul CPV 71356200-0 Servicii de asistenta tehnicd din Cererea de
finantare este inregistrat in cadrul prezentei achizitii ca, cod secundar.

In cadrul Strategiei anuale de achizitii publice la nivelul Primariei municipiului Slatina se va
elabora Programul anual al achizitiilor publice §i Anexa privind achizitiile directe, ca instrument
managerial utilizat pentru planificarea §i monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la
nivelul PrimAriei municipiului Slatina, pentru planificarea resurselor necesare deruldrii proceselor §i
pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din Strategia Primariei municipiului Slatina.

2. Etapele procesului de achizitie publica care vor fi parcurse in anul 2020 
Atribuirea unui contract de achizitie publicd /acord-cadru este rezultatul unui proces ce se

derulea7b in mai multe etape.

2



Primaria municipiului Slatina in calitate de autoritate contractanta, are obligatia sä se

documenteze §i sä parcurga pentru fiecare proces de achizitie publica trei etape distincte:

a) etapa de planificare /pregatire, inclusiv consultarea pietei;

b) etapa de organizare a procedurii §i atribuirea contractului/ acordului - cadru;

c) etapa post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea §i monitorizarea

implementarii contractului/acord-cadru.

a) Etapa de planificare/pregatire a procesului de achizitie publica

Se initiaza prin identificarea necesitatilor *i elaborarea referatelor de necesitate de catre Directiile

§i compartimentele de specialitate §i se finalizeaza cu aprobarea de calm ordonatorul de credite al

autoritatii contractante a documentatiei de atribuire, a documentelor suport, precum i a strategiei de

contractare pentru procedura respectiva.

Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimata egala sau mai

mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

publice, initiata de Primaria municipiului Slatina §i este object de evaluare a Agentiei Nationale a

Achizitiilor Publice, in conditiile stab ilite la art. 23 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor

4/1 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica

/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Prin intermediul strategiei de contractare se documenteaza deciziile din etapa de

planificare/pregatire a achizitiilor in legatura cu:
- relatia dintre obiectul, constrangerile asociate i complexitatea contractului pe de o parte, §i

resursele disponibile la nivel de autoritate contractanta pentru derularea activitatilor din etapele

procesului de achizitie publica, pe de alta parte;

- procedura de atribuire aleasa, precum §i modalitatile speciale de atribuire a contractului de

achizitie publica asociate, daca este cazul;
- tipul de contract propus §i modalitatea de implementare a acestuia;

- mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, masuri

de gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a

obligatiilor contractuale;

- justificarile privind determinarea valorii estimate a contractului/acord-cadru, precum §i

• 
once alte elemente legate de obtinerea de beneficii pentru autoritatea contractanta §i/sau

indeplinirea obiectivelor autoritatii contractante;

- justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art. 69 aim. 2-

5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice §i dupa caz, decizia de a reduce termenele in

conditiile legii, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea

L dupa caz, criteriile de selectie, criteriul de atribuire *i factorii de evaluare utilizati;

- obiectivul din strategia localalregionalainationala de dezvoltare la a carui realizare

contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, daca este cazul

- once alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatilor autoritatii contractante.

b) Etapa de organizare a procedurii si atribuire a contractului/acord-cadru incepe prin

transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP §i se finalizeaza odata cu intrarea in vigoare a

contractului de achizitie publica /acord cadru.

Avand in vedere dispozitiile legale in materia achizitiilor publice, Primaria municipiului

Slatina va realiza un proces de achizitie publica prin utilizarea uneia dintre urmatoarele abordari,

respectiv cu resurse profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus identificate

existente la nivel de autoritate contractanta. Atunci cand resursele proprii nu permit intocmirea
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caietelor de sarcini/specificatiilor tehnice, Primaria municipiului Slatina va recurge la achizitia de

servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice, selectat in conditiile legislatiei achizitiilor

publice.

c) Etapa post atribuire contract/acord cadru, respectiv executarea si monitorizarea

implementarii contractului/acordului cadru incepe odata cu intrarea in vigoare a contractului de

achizitie publicA/acordului cadru §i se finalizeaza la incheierea perioadei de valabilitate a

contractului de achizitie publicAlacordului cadru.

Structurile beneficiare ale contractelor de achizitie publicalacordurilor cadru incheiate, vor

urmarii ducerea la indeplinire a prevederilor contractuale §i se vor asigura de buna exploatare a

dotarilor §i serviciilor achizitionate.

3. Programul anual al achizitiilor publice 

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2020 la nivelul Primariei municipiului Slatina

se elaboreaza pe baza referatelor de necesitate transmise de directiile i compartimentele de

specialitate §i cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publica/acord-cadru pe care Primaria

• 
municipiului Slatina intentioneaza sä le atribuie in cursul anului 2020.

La elaborarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 s-a tinut cont de:

a) necesitatile objective de produse, servicii §i lucrari;

b)gradul de prioritate a necesitatilor, conform propunerilor directiilor §i compartimentelor de

specialitate;

c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fl identificate.

Dupd aprobarea bugetului propriu pentru anul 2020, precum §i on de OW on intervin

modificari in bugetul alocat, Programul anual at achizitiilor publice pentru anul 2020 se va

actualiza, in functie de fondurile aprobate.

Programul anual at achizitiilor publice pentru anul 2020 at Primariei municipiului Slatina,

este prezentat in Anexa la prezenta Strategie i cuprinde eel putin informatii referitoare la:

a) obiectul contractului de achizitie publicalacord cadru;

b) codul vocabularului comun at achizitiilor publice (CPV)

c) valoarea estimatA a contractului/acordului-cadru ce urmeazA a fi atribuit ca rezultat at

• 
derularii unui proces de achizitie, exprimata in lei, fard TVA, stabilita in ba7a estimarilor

compartimentelor de specialitate;

d) sursa de finantare;

e) procedura stabilita (in functie de valoarea estimata in lei fard TVA) pentru atribuirea

contractului de achizitie publica;

f) data estimata pentru initierea procedurii:

g) data estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publia acordului cadru;

e) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline;

Dupa definitivarea Programului anual at achizitiilor publice pentru anul 2020 at Primariei

municipiului Slatina, in termen de 5 zile lucrAtoare de la data aprobarii acestuia, se va publica

Programul anual at achizitiilor publice in SEAP i pe pagina de internet a institutiei.

De asemenea, se va proceda semestrial la publicarea in SEAP a extraselor din Programul

anual at achizitiilor publice pentru anul 2020, precum §i a oricaror modificari/completari aduse

acestuia, extrase care se refera la:

4



a) contractele/acordurile-cadru de produse §i/sau servicii a caror valoare estimata este mai

mare sau egala cu pragurile prevazute la art. 7 aim. I din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

publice,
b) contractele/acordurile-cadru de lucrari a caror valoare estimata este mai mare sau egala cu

pragurile prevazute la art. 7 aim. 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 se va publica de asemenea, pe

pagina de internet a Primariei municipiului Slatina: www.primariaslatina.ro.

Avand in vedere dispozitiile art.4 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie

publicalacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, conform caruia "prin

ordin al presedintelui Agent iei Nationale pentru Achizif ii Publice (ANAP) se vor pune la dispozitia

autoritiitilor contractante si a furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei un set de instrumente ce

se utilizeaza pentru planificarea port ofoliului de achizitii la nivelul autoritalii contractante,

fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achizitie monitorizarea implementarii

contractului, precum ci prevenirea/diminuarea riscurilor in achizilii publice", Primaria

municipiului Slatina va proceda la revizuirea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul

2020 in vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba in legatura cu

prezenta strategie, in termen de 15 zile de la data intrarii lor in vigoare, sau in termenul precizat in

mod expres in actele normative ce se vor elabora/aproba.

4. Sistemul de control intern

Avand in vedere noua legislatie privind achizitiile publice, ca document de politica Interna,

Primaria municipiului Slatina considera, ca" sistemul propriu de control intern trebuie sa acopere

toate fazele procesului de achizitii publice de la pregatirea achizitiei pana la executarea contractului,

jar cerintele efective trebuie diferentiate in functie de complexitatea contractului de achizitie publica

care urmeaza a fi atribuit.

De asemenea, avand in vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectiva a

procesului de achizitii publice (inclusiv descrierea procesului, fluxul de informatii §i matricea

responsabilitatilor) pentru a stabili cerintele pentru activitatile de control intern, controlul intern va

• trebui sa includa cel putin urmatoarele faze:

a) pregatirea achizitiilor,

b) redactarea documentatiei de atribuire,

c) desfa§urarea procedurii de atribuire,

d) implementarea contractului.

Sistemul de control intern trebuie sa includa urmatoarele principii:

a) Separarea atribu(iilor, cel putin intre functiile operationale §i functiile financiare/de

plata, persoanelor responsabile cu achizitiile publice §i directiile de specialitate tehnice §i

economice, cerinte de separare a atributiilor care depind de alocarea cu personal la nivelul ,

Autoritatii Contractante, respectiv de resursele profesionale proprii.

b) Aplicarea „Principhil celor 4 ochi" care implica impartirea clara a sarcinilor in doi pa§i:

pe de o parte initierea §i pe de alta parte verificarea, efectuate de persoane diferite.

c) Fundamentarea avizelor interne acordate de Serviciul Buget si Contabilitate §i Serviciul

juridic §i contencios, pe baza pe recomandari §i observatii de specialitate.
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5. Excentii 

Prin exceptie de la art. 12 aim. (1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie

publica/acord-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care, Primaria

municipiului Slatina va implementa in cursul anului 2018, proiecte finantate din fonduri

nerambursabile si/sau proiecte cu finantare externa, va elabora distinct pentru fiecare proiect in

parte un program al achizitiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de

elaborare cuprinse in legislatia achizitiilor publice, a procedurilor prevazute in prezenta Strategie.

Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

precum si ale art.1 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicalacordului-cadru din Legea nr.

98/2016 privind achizitiile publice, cu referire la exceptarile de la legislatia achizitiilor publice a

achizitiilor de produse, servicii si/sau lucrari care nu se supun regulilor de achizitie publica,

Primaria Municipiului Slatina va proceda la achizitia de produse, servicii si/sau lucrAri exceptate

prin aplicarea procedurilor operationale interne cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii

contractelor de achizitie publica respectiv:

- nediscriminarea,

- tratamentul egal,

- recunoasterea reciprocd,

- transparenta,
- proportionalitatea,
- asumarea raspunderii.

Primaria municipiului Slatina va derula toate procedurile de achizitie numai prin sistemul

electronic al achizitiilor publice SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai

In conditiile legii i numai pentru situatiile expres reglementate prin lege. Prin exceptie de la regula

online, procedurile de achizitie realizate pe baza procedurilor interne proprii, se vor realiza in sistem

offline.

6. Prevederi finale si tranzitorii 

Primaria municipiului Slatina, prin Serviciul Achizitii Publice, va tine evidenta achizitiilor

directe de produse, servicii i lucrari, precum si a tuturor achizitiilor de produse, servicii si lucrari

ca parte a Strategiei anuale de achizitii publice.

Prezenta Strategie anuala de achizitii pe anul 2020 se va publica dupd aprobare, pe pagina de
internet www.primariaslatina.ro.

Sef Serviciu Achizitii Publice,
Daniel MO NTA
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APROB,
ConducAtorul autoritatii ntractante

Constantin Stelian

NARY\ f_-

i -1co

I l- qu ti‘CLV PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA

gOGRAMUL ANUAL AL ACHIZITHLOR PUBLICE PE ANUL 2020

pentru proiectul Project integrat de modernizare a sistemului de transport public, cod SMIS 127369

•

Avizat
Control Finan av eventiv

Anexa nr.2

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

Crt. achizitie publicalacordului cadru estimata a finantare stabilita/ estimata estimata de derulare a responsabila

contractului instrumente pentru pentru procedurii de cu aplicarea

de achizitie specifice initierea atribuirea atribuire procedurii

publical
acordului
cadru

Lei, fail
TVA

pentru
derularea
procesului
de achizitie

procedurii contractului
de achizitie
publica/
acordului
cadru

online/offline de atribuire

1 Servicii de informare i publicitate

in cadrul proiectului Project integrat
de modernizare a sistemului de
transport public, cod SMIS 127369

79341000-6 12.500,00 Fonduri
Europene

cumpArare
directd

dec.-19 ian.-20 online Maria
Valceanu



2 Servicii de promovare in cadrul
proiectului Project integrat de
modemizare a sistemului de
transport public, cod SMIS 127369

79342200-5 75.500,00 Fonduri
Europene

cumparare
directa

dec.-19 dec.-19 online Maria
Valceanu

3 Servicii de consultanta in achizitii
publice pentru proiectul Project
integrat de modernizare a
sistemului de transport public, cod
SMIS 127369

79418000-7
71621000-7

20.000,00 Fonduri
Europene

cumparare
directa

dec.-19 dec.-19 online Maria
Valceanu

4 Servicii de audit financiar pentru
proiectul Project integrat de
modemizare a sistemului de
transport public, cod SMIS 127369

79212100-4 33.000,00 Fonduri
Europene

cumparare
directA

dec.-19 ian.-20 online Maria
Valceanu

5 Servicii de proiect tehnic, 71322500-6 79.587,14 Fonduri licitatie ian-20 feb.-20 online Maria
documente pentru obtinerea
avizelor, autorizatiilor §i asistenta
tehnica a proieciantului acordata pe
perioada de executie a lucrarilor din
cadrul proiectului Proiect integrat
de modemizare a sistemului de
transport public, cod SMIS 127369

71356200-0 Europene deschisa Valceanu

6 Servicii de verificare documentatie 71356100-9 4.285,03 Fonduri cumparare apr.-20 apr.-20 online Maria
tehnica (PT/DDE) pentru proiectul 79933000-3 Europene directd Valceanu
Project integrat de modemizare a
sistemului de transport public, cod

71356200-0

SMIS 127369



S •
7 Utilaje, echipamente tehnologice §i

functionale §i montajul acestora,
active necorporale, dotari pentru
investitia de baza a proiectului
Project integrat de modernizare a
sistemului de transport public, cod
SMIS 127369

48517000-5
30141200-1
32413100-2
48821000-9
30232110-8
48820000-2

2.256.553,47 Fonduri
Europene

licitatie
deschisa

•

iun-20 aug.-20 online Maria
Valceanu

8 Servicii de asistenta tehnica din
partea dirigintelui de §antier pentru
proiectul Proiect integrat de
modernizare a sistemului de
transport public, cod SMIS 127369

71520000-9 12.459,50 Fonduri
Europene

cumparare
directa

iun-20 iu1-20 online Maria
Valceanu

Elaborat
Serviciul Achizitii Publice

Sef serviciu
Moant" Daniela

Co tier
Ma ceanu


