Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013.
Axa prioritară: 5. Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie: 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului: ”ACTIV PE PIAŢA MUNCII: Formarea şi dezvoltarea de competenţe pentru creşterea
ocupării în electronică şi mecatronică”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/125/5.1/S/133562

Nr: 706 /13.08.2014
ANUNT
ACHIZITIE SERVICII DE PUBLICITATE (ANUNTURI IN PRESA SCRISA REGIONALA)
Cod CPV 79341000-6

Obiectul contractului de achizitie: Servicii de publicitate (anunțuri in presa scrisă regională)
In atentia operatorilor economici interesati:
ASOCIATIA ROMANA DE TRANSER TEHNOLOGIC SI INOVARE – ARoTT este partenera in contractului de
finanţare nr. POSDRU/125/5.1/S/133562, contract semnat pentru proiectul „ Activ pe piata muncii: Formarea
si dezvoltarea de competente pentru cresterea ocuparii in electronica si mecatronica”, cofinantat din
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 , Axa
prioritară 5 Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1 Dezvoltarea si
implementarea masurilor active de ocupare.
Coordonatorul proiectului este UPB CETTI Bucuresti

Pentru buna desfasurare a activitatilor de implementare si pentru a realiza scopul acestui proiect este
necesara achizitia de: Servicii de publicitate (anunțuri in presa scrisă regională) in cadrul
proiectului finantat prin contractul POSDRU/125/5.1/S/133562” Cod CPV 79341000-6, in cadrul
proiectului mentionat mai sus.
Tipul procedurii: Achizitie directa, conform MFE nr. 1120/ 2013
Legislatie aplicata: Ordin MFE nr. 1120 din 15.10.2013 si OUG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului şi stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai
scăzut in conditiile respectarii cerintelor tehnice.
Pretul ofertei va fi exprimat in lei , exclusiv TVA. Valoarea estimata a contractului este de 8064,52lei.
Valoarea contractului si pretul serviciilor ofertate vor ramane nemodificate pe toata perioada de
derulare a contractului

Adresa achizitorului: ASOCIATIA ROMANA DE TRANSER TEHNOLOGIC SI INOVARE – ARoTT,
Str. Stefan cel Mare nr. 12, Craiova, tel: 0251. 412775, fax: 0251.418882, adresa internet :
http://www.arott.ro/.
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 poștal
200130, localitate Craiova, persoana de contact: Baciu Marilena.
Pentru informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie vă invităm să ne contactaţi la tel:
0251. 412775, fax: 0251.418882, sau email: mari.baciu13@gmail.com.
Oferta va fi valabila pana la data de 23.09.2014.
Oferta va fi depusa până la data de 20.08.02014 ora 14:00 direct la sediul ARoTT, str. Stefan cel Mare
nr. 12, Craiova, prin fax la numerele 0251. 412775, 0251.418882, sau pe adresa de email:
mari.baciu13@gmail.com. Deschiderea ofertelor se va face in data de 20.08.2014 ora 15:00. La
deschiderea ofertelor pot participa numai reprezentantii operatoratorilor economici care au depuns
oferte, avand asupra lor imputernire in acest sens si act de identitate.

