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Programul Operational Regional 2014-2020
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,
Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele
economice competitive
Titlu proiect " REABILITAREA SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN PETROSANI" Cod SMIS 122888

APROBAT
RECTOR
PROF. DR ING. RADU SORIN MIHAI

Nr. 3260/10.06.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de servicii de publicitate
I. INFORMATII GENERALE
Denumire: UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
Sediul: Petrosani, str Universitatii nr.20,
Cod fiscal: 4374849
Telefon/fax: 0254542994
E-mail: rector@upet.ro
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

Beneficiarul Universitatea din Petroșani in cadrul Programul Operational Regional 2014-202,Axa
prioritară 10,Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație,
și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței
învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive,
titlu proiect " REABILITAREA SI DOTAREA UNIVERSITATII DIN PETROSANI" Cod SMIS 122888
intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor pentru care a fost emisă prezenta
Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru
următoarele servicii:
- Achizitie servicii de informare si publicitate pentru proiectul "REABILITAREA SI DOTAREA
UNIVERSITATII DIN PETROSANI" Cod SMIS 122888 ” pe toată durata proiectului. DURATA
PROIECTULUI: 30.06.2022

N.B. Durata contractului de achizitie publica va coincide cu durata contractului de finantare
1. Ofertanţii pot depune o singură ofertă.
2. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu caietul de sarcini și va
fi trimisă la:

www.inforegio.ro l facebook.com/inforegio.ro
Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operational Regional 2014-2020
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Adresa: Universitatea din Petroșani, str. Universității nr. 20, Petroșani, jud. Hunedoara
Telefon/Fax: 0254 542 994
E-mail: szekely.alexandru@gmail.com
Persoană de contact: Szekely Alexandru, expert achiziții
3. Se acceptă oferte transmise în original, pe adresa Universitatea din Petroșani, str. Universității nr. 20,
Petroșani, jud. Hunedoara, Registratura, program de lucru cu publicul 8,00-14,30, prin E-mail
szekely.alexandru@gmail.com sau fax la numărul 0254 543491. În cazul ofertei transmise prin email/fax,
Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, în maxim trei zile lucrătoare de la data depunerii , a
ofertei în original.

4. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este:
22.06.2020 ora 12.00 Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.
5. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru
depunerea ofertelor.
6. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc
cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care
îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA
MANAGER PROIECT
MARIAN NICU

RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE
SZEKELY ALEXANDRU
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