
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 

Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19  

Obiectiv specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 

Cod apel: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale 

sociale/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale 

Contract nr. 902/02.02.2022 

APROBAT 

LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU 

Nr.   10/11.02.2022 

ANUNT INTENTIE 

LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU, informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct, 

conform art. 43 din Legea nr. 98/2016, SERVICII DE MANAGEMENT  necesare implementarii proiectului  nr. 

<cod SMIS2014+> 143490 intitulat: „STOP COVID” şi invită operatorii economici sa transmita oferta până la 

data de 22.02.2022, ora 10:00. Va fi consultat următorul cod CPV: 79400000-8 - Consultanta în afaceri si în 

management si servicii conexe.   

Activitatea de management externalizat este necesara datorita lipsei de expertiza a angajatilor beneficiarului in 

intocmirea si derularea de proceduri de achizitie, intocmirea de rapoarte si de cereri de plata/rambursare. 

In acest sens se va achizitiona un serviciu de management externalizat care va asigura: 

- Suport pentru pregatirea si derularea procedurile de achizitie de furnizare de bunuri (achizitionare echipamente 

de protective/dispozitive medicale in valoare de 1.181.638,65 lei fara TVA) si prestare de servicii (achizitionare 

servicii de informare si publicitate obligatorii in valoare de 3.075,00 lei fara TVA); 

- Suport pentru fundamentarea si elaborarea Rapoartelor de activitate si a Cererilor de plata/ rambursare; 

- Suport pentru asigurarea monitorizarii proiectului. 

Pentru aceasta prestatorul de servicii de management externalizat va pune la dispozitia proiectului 2 experti 

cheie: 

- Expert cheie în domeniul achiziþiilor publice – externalizat 

- Expert cheie în domeniul raportarii si monitorizarii - externalizat 

Prestatorul de servicii de management va asigura gestionarea corespunzatoare a procesului de implementare a 

proiectului “STOP COVID” 

Valoarea estimată a achiziției: 24.000 lei fara TVA 

Ofertantii interesaţi pot transmite oferta la secretariatul liceului din Dragasani, strada M. Kogalniceanu, nr. 1, 

judetul Valcea conform descrierilor de mai sus, cu denumirea STOP COVID - OFERTA SERVICII 

MANAGEMENT, sau pe email cu subiectul STOP COVID - OFERTA SERVICII MANAGEMENT, către LICEUL 

TEHNOLOGIC DRAGASANI  la adresa ltb_dragasani@yahoo.com 

Publicarea prezentului anunţ are rol de informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă şi nu exclude de 

la achiziţie operatorii economici. 
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