l% J JVI / 1 l /

PRIMĂRIA COMUNEI C[JRTEŞTI
JUDEŢUL BOTOŞANI
localitatea Curteşti, cod poştal 7171 10, cod fiscal 3433866, tel/fax 0231/584001
site: www.primariacurtestibt.ro; email: primaria.curtestiyahoo.com

Nr.3677/05.04.201 9
ABROBAT
Primar Comuna Curteştt
MARICEL ANT

SCRISOARE DE INTENŢIE
pentru achiziţia de Servicii de interpretare în Iimbaj mimico-gestu
BO
- Beneficiar: Comuna Curteşti
- Autoritatea contractantă: Comuna Curteşti
- Obiectul solicitării: servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual
Primăria comunei Curteşti, judeţul Botoşani, cu sediul în sat Curteti, comuna Curteti, strada Principală nr.
108,judeţul Botoşani, telefon:0231584001, fax: 0231584001, intenţionează să achiziţioneze prin Achiziţie
directă, în conformitate cu prevederile art.7 alin.5) din Legea nr. 98/2016, privind achizţiile publice.
Depunerea ofertelor până la data de 10.04.2019, ora 10:00, cod CPV: 79540000-1.
În acest contex, invităm pe cei interesaţi să depună oferte ţinând cont de următoarele:
Valoarea estimată a achiziţiei este de 2.000 Iei fără T.V.A.
Serviciile de interpretare în limbaj mimico-gestual este necesar în vederea comunicării între angajaţii
serviciului de asistenţă socială din cadrul primăriei şi persoanele cu deficienţe de auz şi/sau vorbire care comunică în
Iimbaj mimico-gestual.
] Oferta se va face pentru servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual, prestate de interpreţi autorizaţi
conform Iegii;
] Oferta va fi însoţită de autorizaţia pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual, în
copie sau conform cu originalul, valabil Ia data prezentei acesteia;
Oferta se va depune în plic închis la -Registratura Primăriei comunei Curteti, strada Principală nr.
108, Botoşani;
] Plata se va face în termen de 30 de zile de Ia primirea facturii emisă de către prestator;
Modalitatea de achiziţiei: achiziţie directă;
Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, raportat la valoarea fară T.V.A.;
Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: Responsabil achziţii publice, consilier Berejanschi
Alexandra, telefon:023 1 /58400 l,
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Întocmit,
Responsabil achiziţ publice
Alexandr.
1ejanschi
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