Aprobat,
Director/Manager general,
prof. dr. Zanfir Ilie

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Anunţ privind procedura de achiziție servicii curățenie sediile Bibliotecii ”V.A.Urechia”
Denumire achiziție: „Achiziţie servicii de curățenie, abonament lunar ”
Beneficiar: Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați
Finanțarea achiziției: buget
Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați a demarat procedura de achiziție directă conform art. 7, al.
5 din Legea nr. 98/2016, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din prezenta lege. Prestatorul se obligă să
asigure curățenia și igienizarea pentru spațiile publice și birourile de la sediul central și de la Filiala 1, inclusiv
grupuri sanitare cu personal permanent 8 ore/zi, 3 posturi. Materialele și echipamentele necesare sunt asigurate
de autoritate; serviciile vor fi contractate pe bază de abonament lunar. Serviciile vor fi furnizate până la sfârșitul
anului 2017, respectiv pentru o perioadă de 8 (opt) luni.
Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați, în calitate de Beneficiar lansează invitaţia de participare la
procedura de achiziţie „Cumpărare directă” pentru achiziția de servicii de curățenie, 3 posturi, 8 ore/zi, cerințe
tehnice specificate în caietul de sarcini anexat, abonament lunar, valoarea serviciilor este la mp..
Codul de clasificare: 90910000-9 - Servicii de curățenie (Rev.2)
Obiectul invitației îl reprezintă achiziția de servicii de curățenie, 3 (trei) posturi permanente a câte 8
ore/zi, inclusiv sâmbăta și duminca, pentru următoarele sediile Bibliotecii:
 sediul central al Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați, situat în Galați, Str. Mihai Bravu nr. 16, 2 posturi
permanente – 8 ore/zi/post, interior /exterior căi de acces și spațiu verde
sediul Filialei nr. 1 din Complex Țiglina I, incinta Club ArcelorMittal Str. Regiment 11 Siret nr. 2A,
Galați, un post permanent 8 ore/zi, interior/exterior.
Prestarea de „Servicii de curățenie” se va executa pe bază de contract, abonament lunar, pe perioada mai 2017 31 decembrie 2017, pentru spațiile menţionate cu posibilitatea de prelungire conform legii.
Valoarea estimată a serviciilor pentru perioada mai – decembrie 2017 este de 10.000,00 lei/lună fără TVA
conform Notei justificative.
 Procedura aplicată: Cumpărare directă din SEAP - Catalogul electronic al achizițiilor publice, sau de
la operatorii economici, persoane juridice/persoane fizice cu activitate în domeniu;
 Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este „oferta cea mai avantajoasă
d.p.d.v. economic”;
 Termenul limită de depunere a ofertelor: 08.05.2017, orele 14.00
Persoanele cu funcții de decizie implicate în procedura de achiziție în ceea ce privește organizarea,
derularea și finalizarea atribuirii prin achiziție directă:
 Ilie Zanfir – director/manager
 Eftimie Geta, director adjunct, președinte comisie evaluare


 Buruiană Mariana, contabil șef
 Ciomaga Cătălina, șef serviciu APIS, membru comisie de evaluare
 Moraru Violeta-Elena, șef serviciu, membru comisie de evaluare
 Matei Silvia Cornelia, șef serviciu, membru comisie de evaluare
 Nistorencu Cecilia, bibliotecar, membru comisie de evaluare
Caietul de sarcini și invitația de participare pot fi consultate pe site-ul Bibliotecii www.bvau.ro rubrica Achiziții
publice și pe SEAP la Publciitate.Anunțuri. Oferta poate fi transmisă electronic pe adresa de e-mail:
vaurechia@gmail.comsau prin fax la nr. 0236311060 până cel târziu 08.05.2017 orele 14.00
Ofertele pot fi depuse și în original, la următoarea adresă:
Contact:
Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia”, Galați,
Adresă: Galați, str. Mihai Bravu nr. 16 cod 800208, www.bvau.ro;
email: bvau@bvau.ro, vaurechia@gmail.com,
telefon 0236411037, fax 0236311060,
Eftimie Geta, responsabil achiziții publice, email: egeta67@yahoo.com, mobil: 0732520512
Nistorencu Cecilia, bibliotecar responsabil administrativ, email: nistorencucecilia@yahoo.ro mobil:
0737043078

Întocmit de,
Eftimie Geta, director adjunct

Red.G.E. – 02.05.2017

