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Anunţ de participare 

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

„ Servicii transport, cazare şi masă – pentru  

cursurile de competenţe antreprenoriale seriile 2 şi 3” 

    

1. Achizitor 

ASOCIATIA CASA TRANSILVANIA 

 Adresa sediul social: Geoagiu, str. Feredeului, nr1, judeţul Hunedoara, România 

 Adresă contact: Deva, str Piata Victoriei, nr. 4, et. 3, judetul Hunedoara, Telefon: 0753315417, Email:  

office@casatransilvania.ro 

2. Obiectul achiziţiei 

-  Servicii transport, cazare şi masă – pentru cursurile de competenţe antreprenoriale seriile 

2 şi 3 (cod CPV 63511000-4) în cadrul proiectului „EuroHost – joburi pentru tineri ospitalieri”, nr. 

contract POSDRU/125/5.1/S/125308 
3. Valoarea estimată a achiziţiei 

- 38,709.68 fără TVA (adică 8.737,68 euro, calculat la cursul BNR din 28.08.2015, 1 euro= 4,4302 lei)  

4.  Date despre procedură: 

- Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: achiziţie directă 

- Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: preţul total cel mai scăzut 

- Legislaţia aplicabilă: Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013 

privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi in cadrul proiectelor finanțate 

din instrumente structurale, obiectivul „Convergență” pentru atribuirea contractelor de furnizare 

bunuri, servicii sau lucrări 

- Informaţii şi clarificări: persoană de contact: Radu Ilie BOGDAN – Presedinte e-mail: 

office@casatransilvania.ro;  

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 10.09.2015, ora 12.00 

 Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: ASOCIATIA CASA TRANSILVANIA – 

str. Piata Victoriei, nr. 4, et. 3, judetul Hunedoara 

- Limba de redactare a ofertei: română 

- Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 10.09.2015, ora 16.00 la punctul de lucru al 

ASOCIATIEI CASA TRANSILVANIA – Deva, str. Piata Victoriei, nr. 4, et. 3, judetul Hunedoara 

- Termenul de valabilitate al ofertei: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor 

5. Ofertanţii interesaţi să depună ofertă în cadrul acestei proceduri sunt rugaţi să descarce de pe site-ul 

asociaţiei, http://casatransilvania.ro/, documentaţia de atribuire Servicii transport, cazare şi masă – 

pentru cursurile de competenţe antreprenoriale seriile 2 şi 3 (cod CPV 63511000-4) 
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