Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”

Data 21.03.2012
ANUNȚ PUBLICITAR ACHIZIȚIE SERVICII INTEGRATE DE CAZARE Ș I MASĂ

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI INOVARE – ARoTT, Partener al
Beneficiarului IRECSON SRL în proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul
entităţilor Reţelei Naţionale pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul
managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic” in cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creşterea adaptabilităţii
lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru
promovarea adaptabilităţii”.
Achizitionează prin procedură competitivă, conform instrucţiunii AM POSDRU nr. 26/2010,
Anexa 1, servicii integrate de cazare și masă, cod CPV: 55110000-4, 55300000-3.
Obiectul contractului: Servicii integrate de cazare
și
masă pentru participan
ți la cursuri
desfășurate în cadrul proiectului finanțat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531.
Achiziția se va realiza pe loturi: Lotul 1 -Regiunea Vest; Lotul 2 -Regiunea Sud-Vest.
Surse de finan
țare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, AP 3, DMI 3.2, astfel: contribuţie publică naţională – 15%,
Contribuţie comunitară – FSE – 85%.
Criteriul aplicat: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor de ordin tehnic din
documentația pentru ofertanți.
Valoarea estimată: Lotul 1 – Regiunea Vest 54.000 lei fără TVA, Lotul 2 – Regiunea Sud-Vest
103.500 lei fără TVA.
Adresa achizitorului: ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI
INOVARE – ARoTT, str Ștefan cel Mare nr.12, cod poștal 200130, localitate Craiova, Romania, tel/fax
0251. 412775, adresa internet: www.arott.ro.
Documentația pentru ofertanți: se poate ridica, în baza unei solicitări scrise în intervalul orar
10.00-17.00, de la sediul achizitorului, persoana de contact: Camelia Cojocaru sau poate fi
descărcată de pe site-ul www.arott.ro, secțiunea Achiziții.
Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul: www.arott.ro, secțiunea Achiziții.
Pentru informații suplimentare vă invităm să ne contactați la adresa achizitorului sau prin email: cojocaru.camelia.v@gmail.com , persoana de contact Camelia Cojocaru, telefon 0251. 412775.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 05.04.2012, ora 15.00, la sediul achizitorului,
situat in str. Ștefan cel Mare nr.12, cod postal 200130, localitate Craiova, judetul Dolj, Romania.
Data și ora pentru deschiderea ofertelor:

05.04.2012, ora.16.00 la sediul achizitorului.

