Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 3615 /07.12.2012
ACHIZIŢIE DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE IN TIMIŞOARA
A.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de organizare evenimente, cod CPV - 79952000-2, în condiţiile
din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat.

B.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

C.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

D.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut

E.

Bugetul alocat achiziţiei este de 8.500,00 lei fără TVA.

F.

Ofertele pot fi depuse în format fizic sau electronic până la data de 13.12.2012, ora 10 , la sediul S.C. ETA2U S.R.L.,
Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 1, Secretariat sau la adresa de e-mail indicată mai jos.

00

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în
oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare
profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869,
„Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 3614/07.12.2012
ACHIZIŢIE DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE IN RESITA
A.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de organizare evenimente, cod CPV - 79952000-2, în condiţiile
din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat.

B.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

C.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

D.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut

E.

Bugetul alocat achiziţiei este de 5.000,00 lei fără TVA.

F.

Ofertele pot fi depuse în format fizic sau electronic până la data de 13.12.2012, ora 10 , la sediul S.C. ETA2U S.R.L.,
Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 1, Secretariat sau la adresa de e-mail indicată mai jos.

00

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în
oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare
profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869,
„Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 3612/07.12.2012
ACHIZIŢIE DE PUBLICITATE ÎN MEDIUL ONLINE
A.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de publicitate, cod CPV - 79341000-6, în condiţiile din
specificaţiile tehnice din fişierul ataşat.

B.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

C.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

D.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut

E.

Bugetul alocat achiziţiei este de 6.000,00 lei fără TVA.

F.

Ofertele pot fi depuse până la data de 13.12.2012, ora 11 , la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 1,
Secretariat.

00

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în
oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare
profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869,
„Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 3537/29.11.2012
ACHIZIŢIE DE SERVICII DE CONTABILITATE - EXPERT CONTABIL
A.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de contabilitate-expert contabil – COD CPV 79211000-6.
Cerinţele minimale sunt prevăzute în documentaţia de atribuire.

B.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

C.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

D.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut

E.

Bugetul alocat achiziţiei este de 12.000 lei fără TVA.

F.

Documenţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări scrise
adresate achizitorului.
00

G. Ofertele pot fi depuse până la data de 05.12.2012, ora 11 , la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr.
1, Secretariat.
H.

Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .

Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în
oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare
profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869,
„Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 3115/26.10.2012
ACHIZIŢIE PRODUSE DE PAPETARIE, ARTICOLE ŞI ACCESORII DE BIROU
A.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de produse de papetarie, articole şi accesorii de birou, COD CPV
30190000-7 , în condiţiile din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat.

B.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

C.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

D.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut

E.

Bugetul alocat achiziţiei este de 12.000,00 lei fără TVA.

F.

Ofertele pot fi depuse până la data de 01.11.2012, ora 10:00, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr.
1, Secretariat.

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în
oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare
profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869,
„Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 1663/ 18.04.2012
ACHIZIŢIE DE SERVICII INFORMATICE - DEZVOLTARE, ÎNTREŢINERE ŞI ACTUALIZARE
SITE WEB
A.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii informatice - dezvoltare şi întreţinere site web, cod CPV 72413000-8, 72540000-2, în condiţiile din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat.

B.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

C.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

D.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut

E.

Bugetul alocat achiziţiei este de 34.000 lei fără TVA.

F.

Ofertele pot fi depuse până la data de 25.04.2012, ora 10, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 1,
Secretariat.

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în
oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare
profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869,
„Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 947/04.04.2012
ACHIZIŢIE DE FURNIZARE SCAUNE ERGONOMICE
A.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de scaune ergonomice, cod CPV - 39112000 -0, în condiţiile din specificaţiile
tehnice din fişierul atasat.
B.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

C.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

D.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut

E.

Bugetul alocat achiziţiei este de 2.057,87 lei fără TVA.

F.

Ofertele pot fi depuse până la data de 11.04.2012, ora 11, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 1,
Secretariat.

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în
oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare
profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869,
„Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 3339/13.12.2011
ACHIZIŢIE PRODUSE BIROTICA SI PAPETARIE
A.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de produse birotica si papetarie, COD CPV 30192000-1;
COD CPV 30192700-8; COD CPV 30125100-2, în condiţiile din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat.

B.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

C.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

D.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut

E.

Bugetul alocat achiziţiei este de 19.644,00 lei fără TVA.

F.

Ofertele pot fi depuse până la data de 21.12.2011 ora 10:00, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr.
1, Secretariat.

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în
oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare
profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869,
„Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 2535/15.09.2011
ACHIZIŢIE DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE IN DEVA
A.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de organizare evenimente, cod CPV - 79952000-2, în condiţiile
din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat.

B.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

C.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

D.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut

E.

Bugetul alocat achiziţiei este de 2.600 lei fără TVA.

F.

Ofertele pot fi depuse până la data de 21.09.2011 ora 10:00, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr.
1, Secretariat.

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în
oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare
profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869,
„Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 2154/09.08.2011
ACHIZIŢIE DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE IN ARAD
A.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de organizare evenimente, cod CPV - 79952000-2, în condiţiile
din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat.

B.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

C.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

D.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut

E.

Bugetul alocat achiziţiei este de 2.600 lei fără TVA.

F.

Ofertele pot fi depuse până la data de 17.08.2011 ora 10:00, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr.
1, Secretariat.

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în
oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare
profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869,
„Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 1401/30.05.2011
ACHIZIŢIE DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE IN TIMISOARA
A.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de organizare evenimente, cod CPV - 79952000-2, în condiţiile
din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat.

B.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

C.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

D.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut

E.

Bugetul alocat achiziţiei este de 2.600 lei fără TVA.

F.

Ofertele pot fi depuse până la data de 07.06.2011 ora 10:00, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr.
1, Secretariat.

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în
oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare
profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869,
„Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

Anexă la anunţul publicitar
Aprobat,
Manager de proiect,
Mariana RADU

nr. 1401/30.05.2011

Specificaţii tehnice – achiziţie servicii de organizare evenimente în
Timisoara
COD CPV 79952000-2

Serviciile de organizare workshop în Timisoara implică :
 asigurarea unei săli de conferinţe cu o capacitate de minim 20 de locuri într-o
locaţie de minim 3 stele pentru o perioadă de 3 ore , în intervalul 10.30-13.30;
 asigurarea aparaturii necesare în vederea derulării seminarului: videoproiector,
ecran de proiecţie;
 asigurarea unui spaţiu la intrarea în sala de conferinţe în care se va amplasa o masă,
pentru înregistrarea participanţilor pe lista de prezenţă, informarea şi îndrumarea
acestora, precum şi înmânarea materialelor reuniunii;
 existenţa unui spaţiu corespunzător (holul de acces în sala de reuniune, foaierul
acesteia sau restaurant) special amenajat, în vederea organizării cofee-breakului/bufetului suedez;
 cofee-break (cafea, sucuri, apă minerală, băuturi răcoritoare, patiserie dulce/sărată)
pentru 20 persoane;
 bufet suedez (mâncare rece si calda, dulciuri, fructe, băuturi răcoritoare, cafea, apă
minerală) pentru 20 persoane;
 asigurarea serviciului adecvat de servire;
 acces direct la grup sanitar;
 dotarea spaţiului cu parcare auto proprie / posibilităţi de parcare apropiate;
Cerinţe minimale ale ofertei:
 Oferta va cuprinde toate serviciile din listă, cu respectarea caracteristicilor indicate.
 Oferta va fi făcută în lei, cu indicarea preţului unitar fără TVA şi a preţului total pe
fiecare articol, precum şi a valorii totale a ofertei fără TVA.






Oferta de preţ va fi exprimată pentru :
o închiriere sală de conferinţă cu o capacitate de minim 20 de persoane pe
durata desfăşurării evenimentului (tarif/oră)
o servicii de catering - cofee break (tarif/persoană)
o servicii de catering - masa de prânz (tarif/persoană)
Vor fi prezentate cel puţin 2 variante de meniu pentru bufet suedez, din care
achizitorul va putea alege.
Data de desfăşurare a evenimentului in saptamana 13.06-17.06.2011.

Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 1329 / 23.05.2011
ACHIZIŢIE DE
REALIZARE GRAFICĂ ŞI PRODUCŢIE MATERIALE PROMOŢIONALE
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de realizare grafică si producţie materiale promoţionale, cod CPV - 22100000-1 Cărţi, broşuri şi pliante tipărite. Cerinţele minimale sunt prevăzute în documentaţia de atribuire.
A.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

B.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

C.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

D.

Documenţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări scrise
adresate achizitorului.

E.

Ofertele pot fi depuse până la data de 31.05.2011, ora 08:30, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr.
1, Secretariat.

F.

Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .

Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în
oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare
profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869,
„Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 1316/19.05.2011
ACHIZIŢIE DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR
A.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de audit financiar, cod CPV - 79212100-4.

B.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

C.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

D.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic.

E.

Documenţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări scrise
adresate achizitorului.

F.

Ofertele pot fi depuse până la data de 26.05.2011, ora 08:30, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 1,
Secretariat.

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!,
Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare profesională
şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869, „Actualizarea
cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

Investeşte în oameni!
ACHIZITOR
S.C. ETA2U S.R.L.
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim
Publicat în 07.04.2011 în
cotidianul regional Ziua de Vest

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 884 / 06.04.2011
ACHIZIŢIE PRODUSE IT
A.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia a 20 de laptop-uri cu mouse, 11 genţi laptop-uri, 1 sistem de proiectare mobil
(laptop cu mouse, videoproiector, ecran de proiecţie), 1 cameră foto, 2 harddiscuri externe, 1 kit reţea mobilă (2 ruter-e
wireless, 2 cabluri de reţea, 6 prelungitoare), echipamente de reţea (2 switch-uri), mobilier pentru sală de curs şi traineri (6
mese computer tip 1, 2 capete rotunjite tip 1, 9 mese computer tip 2). Cerinţele minimale sunt prevăzute în documentaţia
de atribuire.

B.

Sursele de finanţare
a. 94,80%
b. 5,20%

Fondul Social European şi Bugetul de stat
Surse proprii

C.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este achiziţia prin procedura competitiva, în conformitate cu
prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1.

D.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

E.

Documenţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări scrise
adresate achizitorului.

F.

Ofertele pot fi depuse până la data de 18.04.2011 ora 09:00, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 1,
Secretariat.

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de
contact: Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!,
Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare profesională
şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869, „Actualizarea
cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”.

