
 

 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Progra ul Operaţio al Capital U a   – 2020  

Axa prioritară 4: „I luziu ea so ială și o aterea sără iei” 

Obiectivul tematic 9: Pro ovarea i luziu ii so iale, o aterea sără iei și a ori ărei for e de dis ri i are 

Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-e o o i ă a o u ităților argi alizate 

Obiectivul specific 4.2: Redu erea u ărului de persoa e aflate î  ris  de sără ie și ex luziu e so ială di  o u itățile 
argi alizate, pri  i ple e tarea de ăsuri integrate 

Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare” 

Contract nr.: POCU/20/4/2/101916 

Beneficiar: Co u a Bîr a, Județul Dolj 
Parteneri: P : Li eul Teoreti  Adria  Pău es u Bâr a, P : Mare Elisiu  SRL-D, P : I stitutul de E o o ie Națio ală 

 

Anunt de participare nr. 21/ 13.11.2017 

Pentru achizitionarea de ,,Materiale consumabile, birotica-papetarie`` 

In cadrul proiectului „ Viitor European: Integrare” - Contract nr.: POCU/20/4/2/101916 

Cod CPV-30199000-0  

Articole de papetarie si alte articole din hartie. 

 

Informaţii generale 

 

Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic Adrian Paunescu Barca, str. Strada Mihai 

Viteazul, nr. 259, Bîrca, jud. Dolj, cod postal 207055, România. 

   

Achizitia de,,Materiale consumabile, birotica-papetarie`` conform legislatiei nationale, 
dupa cum urmeaza: 

 Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice 
 Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

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

cadru din Legea nr. 98/2016. 
 

 Cod CPV-30199000-0 Articole de papetarie si alte articole din hartie. 
 valoare estimata totala: 27.000,00 lei fara TVA; 

 valoare estimata / pachet produse de papetarie = 250,00 lei fara TVA. 

 

P1- Liceul Teoretic Adrian Paunescu Barca va achizitiona pentru Solicitant, pentru sine si pentru 

P2, in vederea sustinerii activitatilor in care sunt implicati in cadrul proiectului, materiale 

consumabile, birotica-papetarie. 

 

Achizitiile de materiale consumabile, birotica-papetarie vor fi realizate conform planului de 

achizitii aferent proiectului, prin corelarea cantitatilor cu valorile estimate totale bugetate pentru 

fiecare partener in parte. 

Ofertele se depun la adresa: Liceul Teoretic Adrian Paunescu Barca, str. Strada Mihai Viteazul, 

nr. 259, Bîrca, jud. Dolj, cod postal 207055, România sau prin e-mail la adresa: 

licapbarca@yahoo.com. 

Ofertantul declarat castigator va posta in SEAP oferta financiara si tehnica, iar autoritatea 

contractanta va accesa catalogul electronic si o va achizitiona. 

Termenul limita de depunere a ofertelor: 20.11.2017 ora 14:00. 

Termenul limita de transmitere a solicitarilor de clarificari: 17.11.2017 ora 14:00, prin e-mail la 

adresa: licapbarca@yahoo.com. 

 

 

Liceul Teoretic Adrian Paunescu Barca  

Director 
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