
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6:  Educație si competențe
Obiectiv specific 6.14 „Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învățământul secundar si
terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare
inteligenta conform SNCDI” Titlul proiectului: ”Primii pași spre dezvoltarea profesională în domeniul economic - ECONOMIC”
Cod SMIS 131925

Nr. 213/29.09.2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziții pentru atribuirea contractului de
închiriere spațiu bază de practică

Asociația de prietenie româno-franceză ROMFRA, cu sediul social în Municipiul Alexandria, Str.
Mihail  Kogălniceanu  nr.  46-48,  județul  Teleorman,  cod  poștal  140044,  România,  vă  invită  să
participați la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de închiriere spațiu organizare bază
de practică, pentru elevii înscriși în proiectul ”Primii pași spre dezvoltarea profesională în domeniul
economic - ECONOMIC”, Cod SMIS 131925.

INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul:  Servicii  de  închiriere  a  unui  spațiu  în  suprafață  de  min.  60  m.p.,  destinat  desfășurării
activității de pregătire practică în domeniul turism si alimentație, şi domeniul economic, pentru grupe
de aproximativ 15 elevi din clasele terminale ale Liceului Tehnologic "Madgearu" Roșiorii de Vede,
care să asigure, pe lângă spațiul de lucru mobilat si utilat, şi spatii conexe precum holuri, camere de
depozitare si toalete.

Locul de furnizare al contractului: Municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman.

Tipul și durata contractului: Contract servicii de închiriere, cu o durată de max.5 luni .

Cod  CPV:  70310000-7  Servicii  de  închiriere  sau  de  vânzare  de  imobile (necesare  desfășurării
activității de pregătire practică prevăzută la activitatea A3 - Organizarea de stagii de pregătire practică
pentru elevi, subactivitatea A3.3 - Derularea sesiunii nr. 1 de stagii de pregătire practica.

Valoarea estimată a contractului: 3.000 lei (TVA inclus)/luna pentru o perioada de 5 de luni

Sursa  de  finanțare:  Bugetul  proiectului  ”Primii  pași  spre  dezvoltarea  profesională  în  domeniul
economic - ECONOMIC”, Cod SMIS 131925.

Procedura de achiziție: cumpărare directă – sondarea pieței Criteriul de atribuire – prețul cel mai
scăzut 

Ajustarea  prețului  contractului: prețul  ofertei  este  ferm, nu  se  acceptă  actualizarea  prețului
contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

Mijloace de comunicare: depunerea ofertelor se va face direct, prin curier sau prin poștă, la sediul
Asociației de prietenie româno-franceză ROMFRA:  Str.  Mihail Kogălniceanu nr. 46-48, județul
Teleorman, cod poștal 140044, România sau on-line, pe adresa secretariat  @romfra.ro  . 

Data și ora limită de depunere a ofertei: 07.10.2021 ora 14

Data și ora deschiderii ofertelor: 07.10.2020 ora 15

Limba de redactare a ofertei: română.

NU SE VOR ACCEPTA OFERTE VAGI, GENERICE SAU NECONFORME!

Detalii suplimentare precum și specificațiile tehnice le puteți obține de la:

Nume persoană contact: COFARU Mirela 

Funcție: Responsabil proiect

Tel:  0723368413

E-mail:  secretariat@romfra.ro 
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