
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
LA ACHIZIŢIA DE SERVICII INTEGRATE DE CAZARE ŞI MASĂ

 Denumirea proiectului: „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”.

 Denumirea contractului: Servicii integrate de cazare şi masă pentru 
participanţii la cursuri desfăşurate în cadrul proiectului finanţat prin contractul 
POSDRU/81/3.2/S/48531.

 Surse de finanţare: Achiziţia se realizează în cadrul proiectului “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”, este finanţat din următoarele surse: Contribuţie 
publică naţională – 15%, Contribuţie comunitară – FSE – 85%. Cofinanţarea din Fondul 
Social European se face prin „Programul 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”.

 ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI INOVARE – ARoTT, cu 
sediul în str. Ștefan cel Mare, nr.12, cod poştal 200130, Craiova, judeţul Dolj, publică 
prezenta INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor 
privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă" 
reglementată de Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/2012, având ca 
obiect Servicii integrate de cazare si masa pentru participanti la cursuri desfasurate in 
cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531, CPV: 55110000-4, 
55300000-3.

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 Obiectul şi locul de implementare a contractului: Servicii integrate de cazare şi 
masă. Achiziţia se va desfăşura pe loturi după cum urmează: Lotul 1- Regiunea Vest, 
oraşul Timişoara; Lotul 2- Regiunea Sud-Vest, oraşul Craiova; Lotul 3 - Regiunea Nord-
Vest, oraşul Cluj-Napoca.
 Tipul şi durata contractului: contract de prestări servicii, durata contractului este 
de la data semnării până la data de 30.06.2013. 
 Valoarea estimată totală a contractului:  145.335 lei, după cum urmează:
 Lotul 1 - Regiunea Vest –   72.930 lei
 Lotul 2 - Regiunea Sud-Vest –  48.270 lei 
 Lotul 3 - Regiunea Nord-Vest – 24.135 lei 
 Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut
 Data şi ora-limită de depunere a ofertei / adresa la care se transmit ofertele: 
25.01.2013 ora 15.00 la sediul ARoTT menţionat mai sus. 
 Data şi ora deschiderii ofertelor: 25.01.2013 ora 16.00
 Locul şi modul de obţinerea documentaţiei de atribuire: Documentaţia pentru 
ofertanţi se poate ridica, în baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-16.00, 
de la sediul ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI INOVARE – 
ARoTT, str. Ștefan cel Mare, nr.12, cod poştal 200130, localitate Craiova, persoana de 
contact: Cojocaru Camelia, sau se poate descărca gratuit de pe website-ul propriu al 
achizitorului: site-ul: www.arott.ro, secţiunea Achiziţii.

 Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI INOVARE – ARoTT, str. Ștefan cel Mare, nr.12, cod poştal 200130, 
localitate Craiova, persoana de contact: Cojocaru Camelia, e_mail: cojocaru.camelia.v@gmail.com, mijloace de comunicare: poşta, fax, email.

Informaţii despre beneficiarul proiectului : ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI INOVARE – ARoTT, 
 Str. Ștefan cel Mare, nr.12, cod poştal 200130, 
Craiova, România
Telefon/fax: 0251. 412775


