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Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”                                                                              
Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe 
piaţa muncii” 
Titlul proiectului: „Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa 
muncii a grupurilor vulnerabile” 
Contract: POSDRU/96/6.2/S/61237

    ANUNT ACHIZITIE INCHIRIERE SPATIU PRACTICA 

        PENTRU CURS DE FORMARE PROFESIONALA – CALIFICAREA LUCRATOR 
IN COMERT

NR 53/18.03.2013

FUNDATIA FILANTROPIA TIMISOARA  anunta inchirierea unui spatiu prin procedura 
de  cercetare  a  pietei,  in  cadrul  Proiectului  „Centrele  de  Incluziune  Socială  - 
oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”, 
contract de finantare POSDRU/96/6.2/S/61237.
Data publicarii anuntului: 18.03.2013.

1. Obiectul contractului: 
Închirierea  unui spatiu  de  practica  pentru  curs  de  formare  profesionala  –  calificarea 
lucrator  in  comert,  in  localitatea  Faget,  solicitat  conform  caietului  de  sarcini,  cod 
70130000-1 Rev. 2

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: procedura 
de cercetare a pietei, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasuratã 
conform Procedurii pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau 
lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau 
partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG 
nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ 
conditiile prevazute la art. 9, lit c1 din aceeasi ordonanta, elaborata in octombrie 2009 de 
catre AMPOSDRU.

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul 
este cofinantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013.

4. Axa prioritara: Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de 
intervenţie 6.2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata 
muncii

5. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: 
Documentele de calificare si Oferta, conform cerintelor descrise in Documentatia pentru 
ofertanti.
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6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 22.03.2013, ora 10.00. Se va raspunde la 
clarificari pana la data de 22.03.2013, ora 16.00.

7. Limba de redactare a ofertei: romana.

8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

9. Pretul ofertei: maxim 1920,00 lei. Acesta va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA.

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai 
scazut.

11. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.

12. Adresa la care se depune oferta: Bvd. C.D. Loga, nr. 7, Timisoara, Romania.

13. Data limita pentru depunerea ofertei: 25.03.2013, ora 11.00.

14. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 25.03.2013, ora 13.00, Bvd. C.D. Loga, nr. 
7, Timisoara, Romania.

Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare si 
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, 
alte persoane nominalizate de catre Achizitor. 
Reprezentantii ofertantilor trebuie sa prezinte Imputernicire din partea ofertantului, cartea 
de identitate in original si copie.
Pentru informatii suplimentare: Caietul de Sarcini poate fi solicitat pe email la adresa: 
cistimisoara@gmail.com sau direct de la sediul achizitorului.

Date de contact:  
Zarie Mihaela
004 0736.151.958
E-mail: cistimisoara@gmail.com
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