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Nr. 169/07.04.2011 

 

SOLICITARE OFERTĂ 

 

 
ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA în parteneriat cu SYNTHESIS MANAGEMENT 
CONSULTANTS, implementează proiectul “Măsuri Integrate In Domeniul Turismului", 
cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, obiect al Contractului de Finanţare POSDRU/105/5.1/G/76173.  
În cadrul acestui proiect ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA intenţionează să atribuie 
Contractul de închiriere spaţii cu destinaţia de birou regional, prin aplicarea unei Proceduri 
interne de închiriere a unor spaţii de către ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA. 
 

Descrierea obiectului contractului: 

Obiectul contractului îl reprezintă închirierea unui spaţiu cu destinaţia de birou regional, în 
municipiul Alba Iulia, în cadrul proiectului “Măsuri Integrate În Domeniul Turismului" ID 
76173, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, obiect al Contractului de Finanţare POSDRU/105/5.1/G/76173.  
Spaţiul care se doreşte a fi închiriat trebuie să aibă toate caracteristicile descrise în Documentaţia 
pentru ofertanţi. 
 
Documentaţia de închiriere poate fi descărcată de pe site-ul www.pakiv-turism.ro sau ridicată 
gratuit de la sediul Beneficiarului din Alba Iulia, str. Republicii, nr. 40, tel/fax 0258 811170, 
persoană de contact Ramona Cucea – expert implementare, de la care pot fi obţinute informatii 
suplimentare legate de contractul de închiriere mai sus menţionat. 
 

Adresa unde se primesc ofertele: persoanele interesate pot transmite oferta prin poştă, curierat 
sau depunere personală, pe adresa beneficiarului: Alba Iulia, str. Republicii, nr. 40, în atenţia d-
nei Ramona Cucea-expert implementare. 
 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. 
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Mod de prezentare al ofertei: Ofertele trebuie redactate în limba română. Preţul trebuie să fie 
exprimat în lei, cu TVA inclus.  
 

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.  

 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 22.04.2011, orele 12.00.  

 

Deschiderea ofertelor: se face la sediul Beneficiarului din Alba Iulia, str. Republicii, nr. 40, în 
data de: 22.04.2011, orele 16.00. 
 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere este declarată respinsă. 

 

Președinte/Manager Proiect      Expert Implementare 

    Gruia Ioan Bumbu          Ramona Cucea 

 

 

 

 


