
 

  

 
 

 

Sibiu, 21 octombrie 2020 

Anunt de participare 

 

Servicii de consultanta in management de proiect, dirigentie de santier si informare & publicitate  

 

1. Solicitantul KREIS MECHANIK CNC SRL, cu sediul in judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Stefan cel 

Mare, Nr. 193, Hala 8, Cod postal 550316, nr. de telefon 0745 664 339, email 

proiectKreisCNC@gmail.com va invita sa participati la procedura de achizitie a serviciilor de 

consultanta in management de proiect, dirigentie de santier si informare & publicitate, astfel: 

2. Tipul procedurii aplicate: procedura competititva - conform Ordinului 1284 din 08.08.2016 aplicabile 

solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari 

finantate din fonduri europene. 

3. Obiectul contractului: servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect, dirigentie de 

santier si informare & publicitate, in cadrul apelului de proiecte POR 2014-2020, POR/846/2/2/ PI 

2.2. - IMM Apel 2020. 

4. Locul de prestare a serviciilor: activitatile aferente contractului se vor derula atat la sediul achizitorului 

cat si la sediul prestatorului, in functie de specificul acestora. 

5. Tipul contractului: contract de prestari servicii. 

6. Durata contractului: De la data atribuirii contractului pana la data indeplinirii tuturor obligatiilor 

asumate. 

7. Valoarea estimata a contractului: 490,000.00 lei fara TVA. 

8. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 01.11.2020, ora: 12.00. 

9. Locul si modalitatea de depunere a ofertelor: oferta, redactata in limba romana insotita de scrisoare 

de inaintare, se depune in plic inchis si sigilat, la sediul social al societatii din Municipiul Sibiu, Str. 

Stefan cel Mare, Nr. 193, Hala 8, Cod postal 550316 sau la adresa de email 

proiectKreisCNC@gmail.com.  

10. Ofertele trebuie sa indeplineasca cerintele din documentatia de atribuire - Specificatii tehnice. 

11. Specificatiile tehnice, cuprinzand toate cerintele neecsare pentru elaborarea ofertei se pot procura 

de la sediul social al societatii din Municipiul Sibiu, Str. Stefan cel Mare, Nr. 193, Hala 8, Cod postal 

550316, sau printr-o solicitare la adresa de email proiectKreisCNC@gmail.com. 

 

In acest sens, va invitam sa depuneti ofertele dumneavoastra de pret conform specificatiilor tehnice, cu 

respectarea pretului exprimat in Lei fara TVA, pana cel tarziu 01.11.2020, ora 12.00, prin curier sau depunere 

directa la secretariatul societatii (din Municipiul Sibiu, Str. Stefan cel Mare, Nr. 193, Hala 8, Cod postal 

550316) sau pe adresa de email proiectKreisCNC@gmail.com.   

Prestarea serviciilor se va face la termenele specificate in specificatiile tehnice, iar preturile din oferta nu vor 

fi modificate sau actualizate pe durata contractului. 

 

Pentru detalii ne puteti contacta pe email proiectKreisCNC@gmail.com, sau la telefon 0745 664 339. 

Persoana de contact - Administrator - George Mihu. 
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