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Aprobat,
Director A.P.N.M. Măcinului
Dr. biolog Roșca Viorel

ANUNȚ
RNP ROMSILVA – Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A. în
calitate de autoritate contractantă, solicită oferte operatorilor economici care prestează servicii
de curățenie în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii.
Obiectul contractului este prestarea serviciilor de curațenie 10 ore/săptămânal, la
Centrul de Vizitare Informare, situat în județul Tulcea, comuna Greci, str. Carabalu, nr. 48,
după cum urmează:
- Aerisire, adunarea și evacuarea deșeurilor, înlocuirea sacilor menajeri, ștergerea
prafului și a urmelor de pe mobilier, pervaze, întrerupătoare, monitoare, uși, măturarea,
spălarea și dezinfectarea pardoselilor, curățarea pânzelor de paianjen, ori de câte ori este
nevoie, ștergerea și dezinfectarea balustradelor, curățarea ușilor interioare, spălarea
geamurilor accesibile, utilizarea centralei termice (cu funcționare pe bază de lemne).
Suprafața ce face obiectul întreținerii în timpul celor 10 ore/săptămână este de cca.1000
m2
Activitatea se va desfășura alternativ.
Având în vedere izolarea locației în care își va desfășura activitatea, persoana ce va
desfășura activitățile menționate mai sus, este recomandat a avea domiciliul în comuna
Greci.
Durata contractului de prestări servicii este de 1 an de zile, cu posibilitatea de
prelungire dacă există consens.
Pragul valoric maxim pentru contractul de prestări servicii este de 800 ron/lună (cu
TVA inclus).
Atribuirea contractului se va face direct, oferta cu prețul cel mai mic fiind cea în baza
căreia se va încheia contractul de prestări servicii.
Ofertele vor avea caracter ferm, prețul rămânând ferm pe toată durata contractului.
Ofertele vor fi depuse până luni 30.01.2017, ora 14.00, la sediul RNP Romsilva –
Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A., str. 9 mai, nr. 4 bis, cod poștal
820026, Tulcea.
Persoană de contact: Partnoi Lăcrămioara, tel/fax. 0240 517718, e-mail:
parcmacin@gmail.com.
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