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  Nr. 30/ 25.01.2018 

Aparitie in data de 26.01.2018 

 

ANUNT DE PARTICIPARE 

 

 

 Proiect: „CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU EFICIENTIZAREA 

PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE SLATISOL”, Cod SMIS 102170, POR 

2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, 

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 

exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 

incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016, contractul de finanțare nr. 211/03.08.2017. 

 Solicitant finantare: ANA - CRIS SRL. Sediul social si locul de implementare proiect: Str. Aleea 

Textilistului nr. 31, Slatina, jud. Olt, Tel: 0724307599, office.anacris@yahoo.com.  

 Contract de executie lucrari: “achizitie lucrari pentru spatiul de productie”. Lucrarile se vor 

executa la sediul social din Str. Aleea Textilistului nr. 31, Slatina, jud. Olt. 

 Perioada de executie contract: de la ordinul de incepere pana cel tarziu 30.04.2019 (in functie de 

termenul ofertei ce va fi atribuita). Durata contractului este data de perioada de executie la care se 

adauga perioada garantiei acordata lucrarilor, conform ofertei castigatoare (nu mai putin de 3 ani). 

 Propunerea tehnico - financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului 

/ pretului, pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Prin exceptie, pretul contractului poate fi 

ajustat numai in cazul in care pe durata derularii acestuia au loc modificări legislative sau au fost 

emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 

renuntarea la anumite taxe/impozite al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe 

baza carora s-a fundamentat pretul contractului.Valoarea estimata: 705.268,68 RON la care se 

adauga TVA in valoare de 134.001,05 RON, in total 839.269,73 RON. Divizare pe loturi: nu. 

 Data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor: 06.02.2018, ora 12:00, Str. Aleea Textilistului nr. 

31, Slatina, jud. Olt. Clarificari si vizitarea amplasamentului se pot solicita pana cel tarziu 

31.01.2018, iar raspunsul / vizita pana cel tarziu 02.02.2018. 

 Organizarea procedurii se realizeaza conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 

1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor / beneficiarilor privati 

pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, 

publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618, din 12 august 2016. Toate informatiile cu privire la 

procedura de participare (specificatii tehnice si PT, formulare si documente necesare) pot fi 

consultate via www.fonduri-ue.ro, pagina web www.slatisol.ro sectiunea Finantare REGIO sau pot 

fi obtinute la datele de contact mai sus mentionate. 

 

ANA – CRIS SRL 
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