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SOLICITARE DE OFERTE 

 

 RNP Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului RA, în calitate de 
autoritate contractantă, solicită  oferte operatorilor economici care prestează servicii de 
curățenie în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii. 
 Obiectul contractului este prestarea serviciilor de curățenie la sediul Unității de 
Implementare a Proiectului cu codul SMIS 36253, în suprafață de 206 metri pătrați, situat la 
etajul Centrului de informare  - Vizitare  din comuna Greci, strada Carabalu, nr. 48, după cum 
urmează:  
- aerisire ,adunarea şi evacuarea deşeurilor, înlocuirea sacilor menajeri, ştergerea prafului şi a 
urmelor de pe mobilier, pervaze, întrerupătoare, monitoare, uşi, măturarea, spălarea şi 
dezinfectarea pardoselilor, curăţarea pânzelor de păianjen, ori de câte ori este nevoie, 
ştergerea şi dezinfectarea balustradelor de două ori pe săptămână;  
- spălarea geamurile accesibile, curăţarea uşilor interioare. 
 Durata contractului de prestări servicii este de 3 luni cu posibilitatea de prelungire 
dacă există consens dar fără a se dapăși data de 31.12.2015. 
 Valoarea estimată a contractului este de 350 lei fără TVA pentru fiecare lună de 
prestație. 
 Atribuirea contractului se va face direct, în conformitate cu prevederile Articolului 19 
din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea  principiilor 
achizițiilor publice, prin selecția de către o comisie de evaluare a uneia  dintre ofertele  
depuse, pe baza criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut”. 
 Oferta  câștigătoare va fi desemnată  oferta care va avea cel mai scăzut preț.  
 Condiția de participare la selecția de oferte este ca ofertantul să aibă în obiectul de 
activitate prestarea de servicii de curățenie. 
 Ofertele vor avea  caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toată durata de îndeplinire 
a contractului. 
 Rezultatul procesului de selecție va fi făcut public prin postarea acestuia pe siteul web 
al autorității contractante,  la adresa www.parcmacin.ro , în termen de 24 de ore de la data 
limită de depunere a ofertelor.  
 Ofertele vor fi trimise în plic închis la RNP Romsilva – Administraţia Parcului Naţional 
Munţii Măcinului RA, la sediul  autorității contractante din orașul Tulcea – Județul Tulcea , str. 
9Mai nr. 4 bis, etaj II, Cod poștal 820 026, până cel mai târziu la data de 27.07.2015, ora 
12.00.  
 Persoană de contact: Vasile Bădilaș, telefon: 0744511277; e-mail: 
parcmacin@gmail.com. 
 Eventualele contestații cu privire la procesul de selecție și desemnarea ofertei  
câștigătoare se pot depune la sediul  autorității contractante din orașul Tulcea – Județul 
Tulcea , str. 9Mai nr. 4 bis, etaj II, Cod poștal 820 026  în termen de 48 de ore de la postarea 
rezultatului selecției pe siteul web al autorității contractante. 
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