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ANUNŢ
privind selectarea unui partener în vederea constituirii
unei asocieri în participaţie pentru organizarea evenimentului
„Împreună pentru Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung”, ediţia a XX-a
Municipiul Câmpulung organizează în perioada 14-22 iulie 2018 evenimentul „Împreună
pentru Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung”. Manifestarea ajunsă anul acesta la cea dea XX-a ediţie este un bun prilej pentru fii Câmpulungului cât şi pentru mulţi dintre prietenii
acestei urbe, aflaţi dincolo de graniţele judeţului ori ale ţării de a se întâlni şi de a participa la
activităţi culturale, sportive etc.
În această perioadă, în centrul municipiului vor avea loc diverse manifestări artistice, parc
de distracţie, comerţ cu amănuntul de produse alimentare şi alimentaţie publică (exclusiv
produse nealimentare), târg tradiţional şi alte activităţi ce se încadrează în specificul sărbătorilor
de tip ziua localităţii, activităţi ce se vor adresa locuitorilor şi publicului larg, contribuind în mod
direct la crearea unui climat de sărbătoare.
Municipiul Câmpulung intenţionează organizarea unei părţi din programul celei de a XX-a
ediţii a Zilelor în asociere în participaţie cu un prestator de servicii care să poată organiza acest
tip de eveniment.
Operatorii economici interesaţi pot obţine Caietul de sarcini şi modelul Contractului de
asociere în participaţie aprobate prin HCL nr. 81/28.06.2018 de la Compartimentul ProgramePrognoze din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung sau de pe site-ul primăriei
www.primariacampulung.ro /Informaţii/ Selecţie partener ZMC.
Ofertele se pot depune prin fax la nr. 0248 511036, prin e-mail pe adresa
campulung@muscel.ro sau direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă
nr. 127, până la data de 6 iulie 2018, ora 15.00.
Calendarul procedurii:
Depunere documentaţie
Evaluare documentaţie
Anunţ selecţie oferte
Depunere contestaţii
Soluţionare contestaţii
Comunicat cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecţie oferte
PRIMAR
Ioan Liviu ŢÂROIU

06.07.2018, ora 15.00
09.07.2018 ora 11,00
09.07.2018, ora 14.00
10.07.2018, ora 14.00
10.07.2018, ora 15.00
10.07.2018, ora 15.30

Comp. Programe-Prognoze
Iuliana Ungureanu, inspector
Antonia Ioniţescu, inspector

