Proiectul „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A.Co.R.”
Cod SIPOCA 238/ SMIS2014+ 111983

Ref : Anunț de publicitate nr. adv1100197 din data de 30.08.2019
Erata Nr.1.
Anunț de publicitate privind achiziționarea serviciilor ce au ca obiect organizarea de
evenimente în cadrul proiectului „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A. Co.
R. - cod SIPOCA 238/cod MySMIS 111983.
Asociația Comunelor din România, în calitate de autoritate contractantă și de beneficiar al
proiectului „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A. Co. R. , intenționează să
achiziționeze în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice coroborat cu prevederile art. 43 alin (1) și (2), din HG 395/2016
următoarele, servicii de organizare evenimente Cod CPV:
 Cod CPV 55100000-1 - SERVICII HOTELIERE,
 Cod CPV 55110000-4 - SERVICII DE CAZARE LA HOTEL,
 Cod CPV 55300000-3 - SERVICII DE RESTAURANT ŞI DE SERVIRE A
MÂNCĂRII,
 Cod CPV 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile.
În cadrul anunț de publicitate nr. ADV 1100197 din data de 30.08.2019 :
În loc de :
Valoarea estimată
131.813,33 fără TVA
În loc de
“ 2. Organizarea a 15 workshop-uri:
septembrie – decembrie (perioadă estimată),
în locații ce urmează a fi stabilite ulterior și
anunțate cu cel puțin 1 săptămână înainte.
Servicii solicitate:
Organizarea celor 15 workshop-uri pentru 28 de
persoane, în medie, per sesiune; servicii
organizare sesiuni instruire, cost per eveniment:
 cost închiriere sala si dotari - 300 lei cu
TVA inclus,
 dejun - 28 persoane * 1 zi * 50lei cu
TVA inclus,
 pauza de lucru tip cafea 5 lei * 28 pers.
cu TVA inclus
 Suma per workshop – 1900 lei fără
TVA, 1995 lei cu TVA;
 TOTAL: 28.500 lei fără TVA, 29.925 lei
cu TVA. „

Se va citi:
Valoarea estimată
129.599, 05 lei fără TVA
Se va citi:
2. Organizarea a 15 workshop-uri: septembrie
– decembrie (perioadă estimată), în locații ce
urmează a fi stabilite ulterior și anunțate cu
cel puțin 1 săptămână înainte.
Servicii solicitate:
Organizarea celor 15 workshop-uri pentru 28 de
persoane, în medie, per sesiune; servicii
organizare sesiuni instruire, cost per eveniment:
 cost închiriere sala si dotari - 300 lei cu
TVA inclus,
 dejun - 28 persoane * 1 zi * 50lei cu
TVA inclus,
 pauza de lucru tip cafea 5 lei * 28 pers.
cu TVA inclus
 Suma per workshop – 1752,38 lei fără
TVA, 1840 lei cu TVA;
 TOTAL: 26.285,7 lei fără TVA, 27.600
lei cu TVA. „

Manager de proiect,
Adrian Constantin Miroiu - Lamba

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din
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