ANUNT

Atribuirea prin achizitie directa
a contractului/contractelor de achiziţie de servicii având ca obiect
” Sprijin pentru asigurarea serviciilor specializate și achiziția de accesorii, bunuri și echipamente
aferente serviciilor specializate ”

Autoritatea contractanta: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS DRU Regiunea Nord-Est
Adresa poştală: Str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, Piatra Neamț, 610004 jud. Neamț
Telefon: 0233 231 950; fax: 0233 231 950
Persoana de contact: Gheorghe Maftei
Adresa poştă electronică: office@fsenordest.ro
Web: www.fsenordest.ro
Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate:
Lot 1: Servicii de medicina muncii - Cod CPV 85147000-1
Lot 2: Servicii sanatate si securitate in munca (Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă) - Cod
CPV 71317210-8
Lot 3: Servicii de paza si stingerea incendiilor ( Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si
a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor) - Cod CPV 71317100-4
Sursele de finantare: asistenta financiara nerambursabila din FSE (75%) si cofinantare publica ( 25%)
Titlul proiectului: „Sprijin pentru asigurarea serviciilor specializate și achiziția de accesorii, bunuri și
echipamente aferente serviciilor specializate”
Contract de finantare nr: POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU NE/17
Valoarea estimata a contractului: 40.170,00 lei fara TVA
Procedura de atribuire aplicata: achiziție directă
Locul prestarii serviciilor: La sediul OIR POSDRU NORD-EST din Piatra Neamț, Str. Alexandru cel Bun, nr.
16-18, jud. Neamț si la reprezentantele judetene din loc. Iasi, jud. Iasi, loc. Suceava, jud. Suceava, loc.
Vaslui, jud. Vaslui, loc. Bacau, jud. Bacau.
Durata contractului: de la data semnării contractului de ambele părţi până cel mai târziu la data de
31.12.2015.
Limba în care se redactează oferta: limba română

Termen de depunere a ofertelor: Agenţii economici interesaţi sunt invitaţi să depună ofertele până la
data de 21.09.2015, ora 14.00.
Modul de depunere a ofertelor: Ofertele pot fi depuse la registratura Organismului Intermediar
Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Est cu
sediul în Str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, localitatea Piatra Neamt, jud. Neamt, cod poştal 610004,
România, sau pe fax: 0233-231950 sau pe adresa de email office@fsenordest.ro.

