
ANUNȚ DE PARTICIPARE 

   

 

Autoritatea contractantă, SIM PREST FOREST SRL, cu sediul social în Brăila, Str. Ing. Anghel Saligny, nr. 

24, camera 404, etaj 4, în incinta Clădire Cămin Nefamiliști-Pavilion B, jud. Brăila, inregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului București, sub nr. J9/419/2016, cod fiscal nr. 24408598, Tel: 0765261211, e mail: 

simprestforestsrl@gmail.com , vă invită să participați la procedura de achiziție a serviciilor de consultanță 

pentru elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia (inclusiv a planului de 

afaceri) așa cum sunt acestea prevăzute în ghidul solicitantului, precum și servicii de consultanță în domeniul 

managementului proiectului, servicii derulate în cadrul proiectul cu titlul „Achizitie de echipamente la SIM 

PREST FOREST SRL”   

   

Procedura de atribuire aleasă: PROCEDURA COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanților / beneficiarilor privați 
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene conform Ordinului 

nr. 1284 /2016.  

   

Obiectul contractului: Achiziția serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și a tuturor 

studiilor necesare întocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri), precum și servicii de consultanță în 

domeniul managementului proiectului așa cum sunt acestea prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2-imbunătătirea competitivitătii întreprinderilor 

mici și mijlocii. Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacitătilor avansate de producție 

și dezvoltarea serviciilor.  

   

Locul de prestare a serviciilor: activitătile aferente contractului se vor derula atât la sediul achizitorului(sediul 

social și/sau locația de implementare a proiectului din jud. Prahova), cât și la sediul prestatorului, în funcție de 

specificul acestora.  

   

Tipul contractului: contract de prestări servicii.  

   

Durata contractului de prestări servicii: De la data semnării contractului de către ambele părți până la data 

îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate, fără să depășească data de 31.12.2023.  

   

Valoarea estimată: 628.134,00 lei fără TVA astfel:  

 314.067,00 lei fără TVA pentru servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și a 

documentelor anexa (declarații, plan de afaceri, alte documente prevăzute în ghidul solicitantului) ,  

 314.067,00 lei fără TVA  pentru servicii de consultanță în managementul investiției  

   

Precizare: prețul contractului va fi ferm și nu se va putea ajusta.  

   

Data limită de depunere o ofertelor: 26.10.2020  

   

Ora limită de depunere a ofertelor: 12:00  

   

Locul depunerii ofertelor: Ofertele se vor depune în original, în plic sigilat la sediul societătii din din Brăila, 

Str. Ing. Anghel Saligny, nr. 24, cameră 404, etaj 4, în incinta Clădire Cămin Nefamiliști-Pavilion B, jud. Brăila. 

Expedierea/transmiterea ofertei va fi făcută prin serviciul poștal sau prin curierat sau cu înmânare personală la 

adresa beneficiarului. 

 

Specificațiile tehnice, cuprinzând toate cerințele necesare pentru elaborarea ofertei se pot procura de la sediul 

societătii din Brăila, Str. Ing. Anghel Saligny, nr. 24, cameră 404, etaj 4, în incinta Clădire Cămin Nefamiliști-

Pavilion B, jud. Brăila sau printr-o solicitare la adresa de email simprestforestsrl@gmail.com .  

   

De asemenea, anunțul de participare, împreună cu specificațiile tehnice sunt publicate la adresa: 

https://drive.google.com/drive/folders/1n_tvViiT85hmMoDAqdZCNBs5lzBAe7ss?usp=sharing .   

   

Mijloace de comunicare: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul societătii sau folosind 

mijloacele de comunicare menționate mai sus: tel. 0765261211, e mail: simprestforestsrl@gmail.com , persoană 

de contact Simon Gheorghe-Administrator 
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