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Nr. 706/07.09.2020 
 

Anunţ de participare pentru contractul de achizitie de servicii organizare  
de evenimente  

 
1. Denumirea, adresa, nr. de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale 

achizitorului 

Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT, cu  sediul in 
str. Stefan cel Mare, nr.12, CP 200130, Craiova, Judet Dolj, România, Tel/fax: 
0251417740, e-mail: silviubratu2003@yahoo.com. 
 

2. Locul de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor/execuţie a lucrărilor : 

 diverse locaţii din judeţul Dolj  
 
3. Natura produselor/categoria şi descrierea serviciilor care urmează a fi 

prestate/natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristici generale ale lucrării: 

Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT, în cadrul 
Programului Interreg V-A România - Bulgaria, axa prioritara nr. 3 „O regiune 
sigură”, Obiectivul specific 3.1 „Îmbunătăţirea comună a riscului de 
management în regiunea transfrontalieră”, implementează proiectul „Siguranţă 
pentru copiii noştri” ( Cod e-MS ROBG 461).Obiectivul general al proiectului este de 
a stimula participarea cetăţenilor din zona transfrontalieră româno-bulgară la 
activităţile comune prevăzute în proiect şi de a face schimb de experienţă şi de 
bune practici pentru prevenirea eficientă a riscurilor pe termen lung. În acest sens, 
a fost prevăzută achiziţionarea de servicii organizare  de evenimente, pentru buna 
desfăşurare a evenimentelor. 

 
 

4. Calitatea si cantitatea produselor care trebuie furnizate: 
Oferta va fi făcută in conformitate cu documentaţia de atribuire. 
5. Opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare/a unor cantităţi 

suplimentare/a unor lucrări noi similare. - Nu este cazul 

6. (pentru contractele de lucrări) În cazul în care contractul este divizat în 

mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi. - Nu este 

cazul 
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7. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă 

operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. - 

Nu este cazul 

8.Termenul de finalizare sau durata contractului: nu mai târziu de 

16.03.2021 

8. Valoarea de achiziţie, fara TVA, in lei si euro, la cursul de schimb al BNR 
la data de lansare a procedurii de achiziţie publica, admiterea sau 
interzicerea ofertelor alternative:  

Valoarea estimată a contractului este de: 54900 euro fără TVA, echivalentul a 
265765,41 lei fără TVA, la cursul BNR din data de 02.09.2020 de 1 Euro = 
4.8409  lei Se interzice depunerea ofertelor alternative. 

 
9. Denumirea, adresa, nr. de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului 

de la care se poate solicita documentaţia de atribuire:  

Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT, str. 
Calea Unirii, nr. 86, CP 200345, Craiova, Judeţul Dolj, România, Tel/ fax: 

0251417740, e-mail: diana_nedelcu@ymail.com, sau de pe site-ul 
Programului INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020: 
www.interregrobg.eu 
 

10. Informatii privind modalitatea prin care pot fi solicitate clarificari la 

documentatia de atribuire 

La datele de contact ale achizitorului: Asociaţia Română pentru Transfer 
Tehnologic şi Inovare -ARoTT Tel/fax: 0251417740, e-mail: 
diana_nedelcu@ymail.com 
 

11. a. Termenul limită de primire a ofertelor: 18.09.2020, ora 9.00 
      b. adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia Română pentru 
Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT, str. Calea Unirii, nr. 86, CP 200345, 
Craiova, Judeţul Dolj, România 

     c. limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: oferta va fi 
redactată în limba română. 
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12. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 18.09.2020, ora 11.00, la sediul 

Asociaţiei Române pentru Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT din str. 

Calea Unirii, nr. 86, CP 200345, Craiova, Judet Dolj, România. 

13.Dacă este cazul, garanţiile solicitate: Nu este cazul 
 

14. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile 
care le reglementează 
Sursa de finanţare a achiziţiei este proiectul „Siguranţă pentru copiii noştri” ( 

Cod e-MS ROBG 461). finantat in cadrul Programului Interreg V-A Romania-
Bulgaria 
 
15. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de 
operatori economici cărora li s-a stribuit contractul: Asociere legalizată la 
notar. 
16. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici 
care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă: conform 
documentaţiei de atribuire publicata pe site-ul www.interregrobg.eu.  

17. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi 
capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul 
(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitaţilor minime impuse: conform 
documentaţiei de atribuire publicata pe site-ul www.interregrobg.eu.  
18. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 
90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 
19.Criteriile de atribuire a contractului: Oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic                                 
20. Conditii / limite privind subcontractarea: NU 
21. Alte informaţii: conformitatea cu documentaţia de atribuire publicata pe 
site-ul www.interregrobg.eu.  

 
Preşedinte ARoTT, 

Gabriel Cătălin VLĂDUŢ 
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