PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019
CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
APROBAT,
ORDONATOR DE CREDIT
PREȘEDINTE,
COSTEL FOTEA

AVIZAT,
DIRECȚIA ECONOMIE ȘI FINANȚE
DIRECTOR EXECUTIV,
GEORGE STOICA

Nr.
Crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție
publică/acordului-cadru

COD CPV

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție publică Sursa de
finanțare
/ acorduluicadru
Lei, fara TVA

1

2

3

4

PRESTARI SERVICII (acord cadru)
Servicii de mentenanta si asistenta tehnica pentru
aplicatiile software din proiectul ,,E-Galati servicii publice pentru cetateni"
PRESTARI SERVICII (acord cadru)
Servicii de mentenanta si asistenta tehnica pentru
aplicatiile software din proiectul ,, Servicii publice
electronice pentru o administratie publica eficienta
in judetul Galati‟
PRESTARI SERVICII (acord cadru)
Servicii de mentenanta si asistenta tehnica pentru
aplicatiile software din proiectul ,, Administratie
pentru cetateni - servicii eficiente si de calitate‟
PRESTARI SERVICII
Servicii de colectare, transport si neutralizare a
animalelor moarte, provenite din gospodariile
crescatorilor individuali de animale, de pe raza
judetului Galati

Procedura
stabilită/
Data (luna)
instrumente
estimată
specifice
pentru
pentru
inițierea
derularea
procedurii
procesului
de achizitie

Data
estimată
Modalitatea
pentru
de derulare a
atribuirea procedurii de
contractului
atribuire
de achiziție
publică/acor
dului-cadru
online/offline

Persoana
responsabilă cu
aplicarea
procedurii de
atribuire

72267000-4
72261000-2

240.000,00

buget
propriu

Procedura
simplificata

ianuarie
2019

februarie
2019

online

Andreea ILIE

72267000-4
72261000-2

199.200,00

buget
propriu

Procedura
simplificata

ianuarie
2019

februarie
2019

online

Andreea ILIE

72267000-4
72261000-2

240.000,00

buget
propriu

Procedura
simplificata

ianuarie
2019

februarie
2019

online

Andreea ILIE

98371120-1

1.785.000,00

buget
propriu

Licitatie
deschisa

martie
2019

iunie
2019

online

Camelia GRAUR

Nr.
Crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție
publică/acordului-cadru

COD CPV

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziție publică Sursa de
finanțare
/ acorduluicadru
Lei, fara TVA

FURNIZARE PRODUSE
5 Furnizare produse lactate pentru elevii si prescolarii
beneficiari ai „Programului pentru scoli ai
Romaniei‟, in anul calendaristic 2019

6

7

8

9

10

FURNIZARE PRODUSE
Furnizare produse de panificatie pentru elevii si
prescolarii beneficiari ai „Programului pentru scoli ai
Romaniei‟, in anul calendaristic 2019
FURNIZARE PRODUSE
Furnizare produse de fructe pentru elevii si
prescolarii beneficiari ai „Programului pentru scoli ai
Romaniei‟, in anul calendaristic 2019
PRESTARI SERVICII
Implementarea masurilor adiacente distributiei
de fructe
PRESTARI SERVICII
Implementarea masurilor adiacente distributiei
de produse lactate
PRESTARI SERVICII
Servicii de informare si publicitate anunturi
privind sedintele ordinare si extraordinare ale CJG,
initierea proiectelor de acte administrative cu
caracter normativ, activitatea de acordare de
finantari nerambursabile

Data
estimată
Modalitatea
pentru
de derulare a
atribuirea procedurii de
contractului
atribuire
de achiziție
publică/acor
dului-cadru
online/offline

Persoana
responsabilă cu
aplicarea
procedurii de
atribuire

15500000-3
15511210-8
15551300-8
60000000-8

4.771.000,00

buget
propriu

Licitatie
deschisa

aprilie
2019

iulie
2019

online

Andreea ILIE

15811300-9
15821200-1
60000000-8

5.087.000,00

buget
propriu

Licitatie
deschisa

aprilie
2019

iulie
2019

online

Andreea ILIE

03222321-9
03222340-8
60100000-9

2.168.000,00

buget
propriu

Licitatie
deschisa

aprilie
2019

iulie
2019

online

Andreea ILIE

63500000-4

1.113.000,00

buget
propriu

Licitatie
deschisa

aprilie
2019

iulie
2019

online

Andreea ILIE

63500000-4

1.113.000,00

buget
propriu

Licitatie
deschisa

aprilie
2019

iulie
2019

online

Andreea ILIE

79341000-6

140.500,00

buget
propriu

Procedura
simplificata

februarie
2019

aprilie
2019

online

Camelia GRAUR

S.L.M.S.C.U.P.-U.I.P.
Șef serviciu,
Paula Elena SIMION
Intocmit,
Marilena SAMOILĂ

Procedura
stabilită/
Data (luna)
instrumente
estimată
specifice
pentru
pentru
inițierea
derularea
procedurii
procesului
de achizitie

