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Anunț publicitate privind: Serviciul de traducere şi interpretariat aferent proiectului  „CERTOUR II: 
FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17” 
 
Tip anunț: Achiziție directă 
 
Denumirea achiziție: Serviciul de traducere şi interpretariat aferent proiectului  „CERTOUR II: 
FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17” 
 
CPV: 79530000-8  – Servicii de traducere 
 
Descrierea contractului: Serviciul de traducere şi interpretariat aferent proiectului  „CERTOUR 
II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17” 
Traducerea modelelor aferente proiectului şi a platformei de e-training . 

Servicii traducere şi de interpretariat pentru conferinţa internaţională de o zi. (cca 10 ore) 

 

Oferta tehnică  

Oferta tehnică va conţine prezentarea ofertantului, a metodologiei de realizare a 

serviciului. Oferta tehnicǎ va include documente care sǎ ateste calitatea de traducǎtor autorizat, 

în conformitate cu prevederile Legii nr.178/1997 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, a 

personalului utilizat pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale.  

Oferta financiară  

Va fi prezentată la valoarea totală exclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi 

evidenţiată distinct . Preţul de achiziţie, în lei, a serviciului este ferm pe toată durata contractului. 

Aceasta va fi însoţită de o anexă în care se va detalia preţul unitar  /pagină, pretul total  

pentru circa 599 de pagini, precum şi pretul serviciilor de interpretariat pentu conferinţa 

internaţională de o zi (circa 10 ore). 

Operatorul economic va ţine cont în momentul trasmiterii ofertei de bugetul estimat al 

proiectului,  respectiv: 

-valoare traducerea modelelor aferente proiectului- 9585,9  lei fara TVA 

-valoare traducere platformă de e-training- 3995,75  lei făra TVA 

-valoare servicii traducere şi de interpretariat pentru conferinţa internaţională de o zi- 11982,35 lei 

fără TVA.          

Ofertantul va prezenta: 

- lista tarifelor/paginǎ pentru traduceri scrise (o paginǎ standard de 2000 caractere cu 

spaţii/paginǎ) cu respectarea standardelor internaţionale şi naţionale în domeniu. 

- preţul serviciilor de interpretariat/oră.  

Preţul serviciilor de interpretariat va include eventuale cheltuieli de deplasare ale interpretului, 

respectiv transport, masǎ, etc. 

 

Valoarea estimată fără TVA: 25.564,00 Lei fără TVA  
 
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini  nr. 
37347/22.02.2019. 
 



Condiții participare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu 
respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini  nr. 37347/22.02.2019, pe 
adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 19.03.2019 
 
Criterii adjudecare: Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut. 
 
Termen limită primire oferte: 19.03.2019 
 
Informații suplimentare: Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data 
de 15.03.2019 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.  
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