
 

ANUNT DE PUBLICAT PE SITE-UL MUNICIPIULUI PLOIESTI 

  

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) 

din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 43, alin. (1) si (3) din H.G nr. 

395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de 

„Servicii prestate de expert independent specializat in recrutarea resurselor umane pentru 

ocuparea a unui post vacant de administrator in cadrul consiliului de administratie la Regia 

Autonoma de Servicii Publice Ploiesti”. 

  

Obiectul contractului consta in prestarea de servicii  de catre expert independent 

resurse umane in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare a membrilor 

CONSILIULUI de ADMINISTRATIE, conform cerintelor caietului de sarcini. 

Cod de clasificare CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare  

Valoarea estimata, fara TVA: 2500lei, fara TVA 

Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Ploiesti  

 

 Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a 

achizitiei, Caietul de sarcini,  Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului 

Anunt. 

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata 

prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detaliile tehnice si oferta finaciara vor fi 

postate in catalogul electronic SICAP (www.e-licitatie.ro) pana la data de 01.02.2021. Dupa 

aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul 

CPV si denumirea achizitiei.  

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele 

acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce 

priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii, se vor 

transmite la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in 

Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura 

Primariei Municipiului Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, Parter, doar de catre ofertantul situat pe 

primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor 

admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de 

catre autoritatea contractanta. 

 Achizitia de servicii va fi derulata in SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu 

ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.  Propunerea 

tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute 

si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele 

cerinte.   

     



 Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata 

Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303,  fax: 0244/510736, adresa 

de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro 

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor 

Publice (SEAP), la adresa:  www.e-licitatie.ro – Initiere proceduri de achizitie - Publicitate - 

Anunturi, sub nr. _______________ 

 


