Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor
APROBAT Reprezentant legal: Șoaita Ovidiu

NR.GALDT:449/18.03.2019

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE - <anii 2016-2019>
Proiect finanțat prin Sub-Măsura 19.4 ,,Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare
Versiunea 18.03.2019

Nr.
Ctr.

Obiectul contractului/ Acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată
fără TVA

Procedura
aplicată

(Lei si
Euro)*

Data
estimată
pentru
începerea
procedurii

Data
estimată
pentru
finalizarea
procedurii

Capitol bugetar

Persoana
responsabilă
de procedură

1.

Servicii de contabilitate

79211000-6

25.600 lei
(5.659
euro)

Atribuire
directă

07.04.2017

07.07.2017

Capitolul II –Cheltuieli
pentru servicii de
consultanță tehnică și
financiară, expertiză
legată de
implementarea SDL și
audit

Poledna
Oana

2.

Servicii de audit

79212000-3

20.358 lei
(4.501
euro)

Atribuire
directă

19.12.2016

31.03.2017

Capitolul II –Cheltuieli
pentru servicii de
consultanță tehnică și
financiară, expertiză
legată de
implementarea SDL și
audit

Poledna
Oana

3.

Consumabile: birotică și papetărie

30192000-1

9.715 lei
(2.147
euro)

Atribuire
directă

16.01.2017

30.06.2017

Capitolul III –
Cheltuieli logistice,
administrative și de
deplasare pentru
funcționarea GAL

Poledna
Oana

30193000-8
30197000-6

30199000-0
39263000-3
30234300-1
30234400-2
30125000-1
30125100-2
4.

Servicii de mentenență echipamente
IT

72500000-0

7.238 lei
(1.600
euro)

Atribuire
directă

17.09.2018

31.12.2018

Capitolul III – Cheltuieli
logistice, administrative
și de deplasare pentru
funcționarea GAL

Marian Oliviu

5.

Servicii de asigurare spații și masă
pentru animare și servicii asigurare
spații și masă pentru întrunirile
AGA/Consiliu Director/Comitet de
Selecție

55500000-5

16.000 lei
(3.537
euro)

Atribuire
directă

03.01.2017

30.06.2017

Capitolul III – Cheltuieli
logistice, administrative
și de deplasare pentru
funcționarea GAL

Poledna
Oana

6.

Servicii de instruire

80511000-9

11.310 lei
(2.500
euro)

Atribuire
directă

09.01.2017

30.06.2017

Capitolul IV – Cheltuieli
pentru instruirea și
dezvoltarea de
competențe privind
implementarea SDL

Poledna
Oana

7.

Servicii de actualizare și
îmbunătățire website

72413000-8

8.635 lei
(1.909
euro)

Atribuire
directă

03.04.2017

30.06.2017

Cap V Cheltuieli pentru
animare

Poledna
Oana

8.

Servicii de elaborare și difuzare spot
radio

92210000-6

5.000 lei
(1.105
euro)

Atribuire
directă

16.01.2017

30.06.2017

Cap V Cheltuieli pentru
animare

Poledna
Oana

Cap V Cheltuieli pentru
animare

Servicii de publicare anunțuri și/sau
comunicate de presă

92400000-5

6.400 lei
(1.415
euro)

Atribuire
directă

03.01.2017

14.04.2017

Cap V Cheltuieli
pentru animare

Poledna
Oana

10. Servicii de publicare anunțuri și/sau
comunicate de presă

92400000-5

2.560 lei

Atribuire
directă

27.06.2018

27.09.2018

Cap V Cheltuieli
pentru animare

Marian Oliviu

9.010 lei
(1.992
euro)

Atribuire
directă

19.12.2016

31.03.2017

Cap V Cheltuieli
pentru animare

Poledna
Oana

13.570 lei
(3.000
euro)

Atribuire
directă

21.09.2018

28.09.2018

Capitolul VI –Cheltuieli
pentru sărbători locale,
târguri de produse
tradiționale și alte
evenimente prin care se
promovează teritoriul
acoperit de GAL

Marian Oliviu

72212660-3

4.614 lei

Atribuire
directă

01.03.2018

31.05.2018

Oliviu Marian

48760000-3

(835 euro)

Capitolul III – Cheltuieli
logistice, administrative
și de deplasare pentru
funcționarea GAL

79950000-8

13.570 lei
(3.000
euro)

Atribuire
directă

01.06.2018

01.10.2018

Capitolul VI –Cheltuieli
pentru sărbători locale,
târguri de produse
tradiționale și alte
evenimente prin care se
promovează teritoriul
acoperit de GAL

Marian Oliviu

9.

(566 euro)
11. Servicii de realizare materiale de
animare, materiale promoționale și
articole vestimentare

92400000-5

12. Servicii de organizare evenimente
locale - 2018

79950000-8

22462000-6

39154100-7
32342410-9
92312000-1
13. Achizitie software

14. Servicii de organizare evenimente
locale - 2019

39154100-7
32342410-9
92312000-1

15. Achizitie software

72212660-3

3858,00 lei
(853 euro)

TOTAL

Atribuiere
directa

18.03.2019

18.04.2019

Capitolul III – Cheltuieli
logistice, administrative
și de deplasare pentru
funcționarea GAL

Oliviu Marian

157.438lei
(34.619
euro)

* Cursul de schimb utilizat este cel prevăzut în contractul de finanțare – 1 Euro = 4,524 Lei
Observații:
Față de programul achiziții pentru proiect anterior s-au modificat următoarele:
- A fost reziliat contractul de contabilitate încheiat in data de 01.02.2017. Astfel prețul estimat inițial pentru serviciile de contabilitate a fost redus cu suma de
2.400 lei (contravaloarea a trei luni de servicii de contabilitate). Este astfel necesară refacerea procedurii de achiziție pentru servicii de contabilitate în perioada
modificată conform noilor estimări.
- A incetat contractul pentru servicii de publicare anunțuri și/sau comunicate de presă in data de 20.06.2018 pentru epuizarea numarului de aparitii estimat intial.
Este necesara refacerea procedurii de achizitie conform noilor estimari.
- A incetat contractul nr. 13/18.09.2018 pentru organizare evenimente culturale intrucat achizitia initiala nu a fost avizata.
- Serviciile de organizare evenimente locale au fost impartite in doua etape, prima etapa pentru luna septembrie 2018 iar a doua etapa care prespune o noua
procedura a fost programata pentru intervalul 01.06.2019-01.10.2019.
- In luna martie 2019 va avea loc o noua procedura de atribuire pentru„Servicii de asigurare spații și masă pentru animare și servicii asigurare spații și masă
pentru întrunirile AGA/Consiliu Director/Comitet de Selecție” intrucat contractul 6/17.02.2019 respectiv 1/17.02.2019 a fost reziliat prin notificare emisa de
frunizorul MP Service nr.1/22.02.2019 si intregistrata la GALDT cu nr. 438/22.02.2019

Avizat,
Reprezentant legal,
Șoaita Ovidiu

Întocmit,
Expert tehnic,
Marian Oliviu

