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servicii de organizare evenimente promovare - conferinţa de lansare şi 
închidere a proiectului „Let's discover Stefan cel Mare traces together (Pe 

urmele lui Ştefan cel Mare)", cod 1 HARD/2.1/107 

Cod CPV 55520000-1 
CPV 79341000-6 

CPV 79952000-2 

ELABORATOR: 

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

1. Autoritatea contractantă: JUDEŢUL VASLUI.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI.

Adresa: judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, cod poştal
730168.

Numărul de telefon : 0235/361089; 0235/361086 
Număr de fax : 0235/361091 
E-mail: consiliu@cjvs.eu

3.0biectul achiziţiei: servicii de organizare evenimente promovare - conferinţa de 
lansare şi închidere a proiectului „Let's discover Stefan cel Mare traces together (Pe 
urmele lui Ştefan cel Mare)", cod 1HARD/2.1/107. 

Scopul contractului: Scopul contractului este să facă vizibile rezultatele, impactul 
proiectului şi contribuţia Uniunii Europene la nivel regional, naţional şi transfrontalier şi 
să disemnineze lecţiile învăţate, precum şi să implice actorii locali (mass-media, instituţii 
locale, populaţie) în actiunile propuse prin proiect. 

4. Durata contractului: de la semnarea contractului de către ambele părţi până la
finalizarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv 30 iunie 2023.

5. Valoare estimată a contractului: 7.606,86 lei exclusiv TVA, echivalentul a 1.545,66

Euro exclusiv TVA la cursul lnfoeuro 1 Euro=4,9215 lei din luna august 2021.

ATENŢIEI!! Propunerea financiară nu trebuie să depăşească valoarea estimată totală 
fără TVA . 
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8. Elemente de preţ

Preţul va fi prezentat în tei, fără TVA, per persoană şi va fi însoţit de un
centralizator al preţurilor. 

ATENTIE! În situaţia în care va interveni o extindere a perioadei de implementare a 
proiectului, durata contractului de servicii se va prelungi automat prin act adiţional. 
Preţul contractului se va ajusta în cazul în care, in situaţii speciale, contractul va avea 
o perioada mai mare de 24 de luni, după formula:
A=Vf x IPC/100

Unde:
A= valoarea actualizată a facturii 
Vf=Vatoarea facturii fără TVA, în conformitate cu tarifele valabile ta data 

semnării contractului; 
IPC= indicele lunar al preţurilor de consum pentru servicii, comunicat de Institutul 

Naţional de Statistică, pentru luna anterioară emiterii facturii. 

Perioada de referinţă luată în calcul este tuna următoare datei expirării primelor 24 de 
luni de ta semnarea contractului, până în luna anterioară emiterii facturii. 

9. Nediscriminare şi egalitate de şanse/gen

Ofertantul are obligaţia de a indica în cadrul ofertei tehnice faptul că la
elaborarea acesteia a ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea principiului 
egalităţii de şanse şi de tratament între bărbăţi şi femei, în cadrul relaţiilor de muncă 
de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor 
bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri minoritare, rasă religie, dizabilităţi etc. 
Obligaţiile privind egalitatea de şanse, de gen şi nediscriminarea vor fi asumate ca şi 
obligaţie contractuală. 

De asemenea, ofertanţii vor prezenta o declaraţie privind modul în care respectă 
şi încurajează accesul persoanelor dezavantajate la locurile de muncă nou create, dacă 
este cazul. 

Orice referire în documentele achiziţiei care indică o anumită origine, sursă, 
producţie, producător, un procedeu special, un standard, un normativ, o marcă de 
fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate 
doar cu scopul de a identifica cu uşurinţă tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca 
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor 
produse/servicii sau lucrări. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de 
„sau echivalent", iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa 
produselor /serviciilor /lucrărilor ofertate cu cele solicitate, dacă este cazul. 

Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 

declarate în propunerea financiară. 

Numele şi prenumele Funcţia 

Avizat - Agafiţei Emilian Director executiv DDC 
Verificat - Vasiliu Cristina Şef serviciu - manager proiect 
lntocmit - Dumitraş Mihaela Consilier - asistent manager 
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