
ANUNT INTENTIE 

”Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din 

FSE in cadrul POSDRU 2007-2013” 

 

 

Autoritatea contractanta:  

ORGANISMUL INTERMEDIAR POS DRU Regiunea Nord-Est 

Adresa poştală: Str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, Piatra Neamț, jud. Neamț 

Telefon: 0233 231 950; fax: 0233 231 950 

Adresa poştă electronică: office@fsenordest.ro 

Web: www.fsenordest.ro 

Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: 

Servicii de asigurare de personal de birou Cod CPV -79621000-3 pentru ,, Asistenta tehnica pentru 

activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 

2007-2013” 

Sursele de finantare: asistenta financiara nerambursabila din FSE (75%) si cofinantare publica ( 25%) 

Valoarea estimata a contractului: 121.086,90 lei fara TVA 

Procedura de atribuire aplicata: procedura interna  

Locul prestarii serviciilor:  

Alba -1 vizită, Alexandria-1 vizită, Bacau -2 vizite, Baia Mare-1 vizita, Bucuresti- 13 vizite, Cornetu_Ilfov-1 

vizită, Cluj Napoca-2 vizite, Drăgășani-Vâlcea-1 vizită, Găești-Dambovita- 1 vizită, Hunedoara-1 vizită , 

Iasi- 3 vizite, Oradea-1 vizită, Piatra Neamț-5 vizite, Ploiești-1 vizită, Râmnicu Vâlcea -2 vizite, Reșița-2 

vizite, Roman-Neamț- 1 vizită, Sinaia-1 vizită, Slatina-1 vizită, Târgu Jiu- 1 vizită, Țigănești _ Teleorman – 

1 vizită, Vaslui- 2 vizite (cu mențiunea că locațiile sau numărul vizitelor pot suporta modificări pe 

parcursul derulării contractului) 

 

Durata contractului: maxim 5 luni, dar nu mai târziu de 15.12.2015 

Documentatia de atribuire:Caietul de sarcini și  formularele necesare sunt disponibile la adresa de 

Internet: www.fsenordest.ro  

 

Limba în care se redactează oferta: limba română 

http://www.fsenordest.ro/


Data-limită și locul pentru depunerea ofertelor : 13.07.2015, ora 10:00, la sediul Organismului 

Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

Regiunea Nord-Est, registratură, din  Str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, (etaj 2), Piatra Neamț, jud. 

Neamț, România, tel. 0233 231 950. 

 

Data și locul deschiderii ofertelor : data 13.07.2015, ora 12.00, la sediul Autorității Contractante din Str. 

Alexandru cel Bun, nr.16-18, (etaj 2), Piatra Neamț, jud. Neamț, România 

 

Criterii de calificare: Conform documentației de atribuire 

 

Criterii de atribuire a contractului : prețul cel mai scăzut 

 

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să iși mențină oferta valabilă: 60 zile 

 

Depunerea ofertelor se va efectua conform Instrucțiunilor pentru ofertanți 

 

Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor 

 

 

 

   

 


