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Fondul Social European 

Axa prioriară: Asistentă tehnică 

Componenta 1: Asistentă tehnică POCU 2014 – 2020 

Contract nr: POCU/155/7/4/121794  

Titlul proiectului: Sprijin acordat OIR Sud-Est pentru asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării 

Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 

Regiunea Sud-Est  

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII HOTELIERE 

 

Denumirea autorității contractante: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud Est (OIRPOSDRU Regiunea Sud Est). 

Adresa: Str Industriei nr. 17, Municipiul Brăila, judetul Brăila, cod poștal 810391, România. 

Numărul de telefon: 0239-613301, 0239-610749, Fax: 0239-610749. 

Email:office@fsesudest.ro 

Persoana de contact: Informații suplimentare se pot obține prin e-mail la adresa office@fsesudest.ro, persoana de contact 

Ionescu Alexandru sau la adresa alexandru.ionescu@fsesudest.ro.  

Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie achiziționate: CPV 55100000-1-servicii hoteliere necesare 

funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

Regiunea Sud-Est. 

Specificații tehnice: 

 

 Cazare în camere single sau camere duble în regim single în municipiul Sibiu 

 Perioada de prestare a serviciilor: 04.11.2020 – 05.11.2020 / 1 (una) noapte cazare 

 Număr de persoane: 2 persoane 

 Număr de camere: 2 camere 

 Tarif maxim 328 lei/noapte (fara TVA); 

 Micul dejun trebuie sa fie inclus în serviciile oferite, respectiv în tariful unitar de cazare; 

 Recepție deschisă pana la orele 24; 

 Restaurant deschis in incinta unitatii de cazare; 

 Camerele să fie dotate cu baie, încălzire pe timp de iarna, aer condiționat funcțional. 

 Ofertele privind serviciile de cazare vor avea în vedere locații situate în mun. ibiu, in zona centrala sau in apropierea 

statiilor mijloacelor de transport in comun. 
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Clauze speciale: 

Achizitorul poate anula rezervarea până în ziua cazării (inclusiv) sau poate diminua perioada de cazare, fără perceperea de 

către prestator a unor taxe penalizatoare, in cazuri justificate, respectiv scurtarea termenului de efectuare a deplasarii ca 

urmare a realizarii obiectivelor misiunii sau din motive de forta majora.  

 

Obiectul contractului: Servicii de cazare pentru 2 persoane, în camere single sau camere duble în regim single, mic dejun 

inclus, în mun. Sibiu în perioada 04.11.2020 - 05.11.2020 

 

Conditii de participare: Ofertele vor fi depuse la registratura Organismului Intermediar Regional pentru Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Sud-Est cu sediul în Str. Industriei nr. 17, localitatea Brăila, 

județul Brăila, cod poștal 810391, România sau transmise prin fax: 0239-610749 sau email: office@fsesudest.ro. 

Operatorii economici înregistrați în SICAP care au oferte publicate în catalogul electronic din SICAP (www.e-licitatie.ro) 

care corespund caietului de sarcini, pot opta pentru transmiterea prin e-mail, la adresa: office@fsesudest.ro, a unui 

centralizator al serviciului ofertat (denumire, cantitate, unitate de măsură, preț unitar, preț total) din care să rezulte valoarea 

ofertei fara TVA și numărul ofertei în SICAP. 

Conditii referitoare la contract: Plata se face în termen de 2 zile de la existența disponibilului în cont, în baza facturii 

acceptate la plată, în contul de Trezorerie al ofertantului. 

Sursele de finanțare: asistență financiară nerambursabilă din FSE (84,695%) și cofinanțare publică (15,305%) 

Titlul proiectului: “Sprijin acordat OIR Sud-Est pentru asigurare servicii de transport si cazare necesare functionarii 

Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Sud 

Est” 

Procedura de atribuire aplicată: “procedura proprie privind atribuirea contractelor de servicii hoteliere prevăzute în anexa 

2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice” conform normelor interne aprobate prin decizia directorului executiv al 

OIR POSDRU Regiunea Sud Est nr. 347/10.10.2018 

Valoare maximă estimată: 656 lei (fără TVA) 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scăzut. 

Termen de depunere a ofertelor: Agenții economici interesați sunt invitați să depună ofertele până pe data de 03.11.2020 

ora 12:00 

Rezultate prevăzute: servicii de cazare cu mic dejun inclus necesare funcționării Organismului Intermediar Regional 

pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Est 

 

     

Emilia Ioana VOICU, 

 Director executiv OIRPOSDRU Regiunea Sud Est 
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