
 
 

 

Axa prioritară nr. 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii 

Domeniul major de intervenţie 2.3 Acces si participare la FPC 

Titlul proiectului: “Construim casa ta – Formare profesionala continua in domeniul constructiilor” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/82169 

Beneficiar: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI 

Partener 1:  Grup Scolar Industrial „Ion Mincu” Vaslui 

Nr. 00035/82169 din 11.08.2011 

Anunt achizitie servicii de găzduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide 

Web) si nume de domenii de internet  

 

1. Informatii despre Autoritatea Contractanta 

 

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui cu sediul in Str. N. Iorga, nr. 82 bis, Vaslui, judetul 

Vaslui, cod postal 730124, telefon 0235361040, fax 0235314151, email ccivs@ccivs.ro, in calitate de 

beneficiar, implementeaza proiectul “Construim casa ta – Formare profesionala continua in domeniul 

constructiilor” finanţat în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2.3 Acces si participare la FPC, Axa 

prioritară 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii,  Cererea de propuneri de 

proiecte nr. 108,  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  

Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001.  

 

2. Informatii despre proiect 

 

Proiectul  “Construim casa ta – Formare profesionala continua in domeniul constructiilor” este 

finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 

Domeniului Major de Intervenţie 2.3 Acces si participare la FPC, Axa prioritară 2 Corelarea invatarii 

pe tot parcursul vietii cu piata muncii. 

Proiectul “Construim casa ta – Formare profesionala continua in domeniul constructiilor” este 

implementat de către Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, în parteneriat cu Grupul 

Scolar Industrial „Ion Mincu” Vaslui.   

 

3. Obiectului contractului 

 

În scopul realizării activităţilor prevăzute în cadrul proiectului “Construim casa ta – Formare 

profesionala continua in domeniul constructiilor”, este necesară achiziţia unui domeniu de internet si 



 
 

 

de servicii de gazduire pentru domeniu, cod CPV  72417000-6 Nume de domenii de internet si 

72415000-2 Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web). 

 

4. Tip contract: Servicii 

 

5. Valoarea estimata a contractului: 12.096,00 ron fara TVA. 

 

6. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie:  Achiziţie directă  

 

7. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: Preţul cel mai scăzut 

 

8. Modul de obtinere al documentatiei 

 

Documentaţia pentru ofertanţi poate fi obtinuta gratuit de la sediul autoritatii contractante din Str. 

N. Iorga, nr. 82 bis, Vaslui, judetul Vaslui, cod postal 730124, telefon 0235361040, fax 0235314151,  

persoana de contact: Constantin Eugen, Manager de proiect sau poate fi solicitata pe email  la adresa  

ccivs@ccivs.ro, in baza unei solicitari scrise. 

Operatorii economici pot solicita informaţii suplimentare in scris referitoare la serviciile ce se doresc 

a fi achizitionate la adresa mentionata mai sus. 

 

9. Adresa unde se primesc ofertele 

 

Operatorii economici interesaţi pot transmite oferta lor la adresa:  Str. N. Iorga, nr. 82 bis, Vaslui, 

judetul Vaslui, cod postal 730124,  persoana de contact: Constantin Eugen, Manager de proiect. 

Oferta se constituie din propunerea tehnica si propunerea financiara. 

 

10. Termenul limită de depunere a ofertelor 

 

Ofertele trebuie sa fie primite de Autoritatea Contractanta la urmatoarea adresa:  

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui cu sediul in Str. N. Iorga, nr. 82 bis, Vaslui, judetul 

Vaslui, cod postal 730124, telefon 0235361040, fax 0235314151, email ccivs@ccivs.ro si nu mai 

tarziu de: 25.08.2011, ora 10.00 A.M. 

 

Orice Oferta pe care Autoritatea Contractanta a primit-o după termenul limită de depunere a 

ofertelor se declară Oferta întârziată, va fi respinsă la şedinţa de deschidere publică  şi va fi returnată 



 
 

 

nedeschisă Ofertantului. Autoritatea Contractanta nu va fi ţinuta răspunzătoare pentru livrarea cu 

întârziere a ofertelor. 

 

11. Mod de prezentare al propunerii tehnice 

 

Ofertantul va prezenta o propunere tehnică ce va include o prezentare detaliată a serviciilor oferite, 

ce răspund cerinţelor specificate de Autoritatea Contractanta, după cum este indicat în anexa nr. 2 , 

cu detalii suficiente pentru a demonstra caracterul adecvat al serviciilor.  

Cerinţele impuse în caietul de sarcini sunt cerinţe minime. 

 

12. Deschiderea  ofertelor 

 

Autoritatea Contractanta deschide ofertele, inclusiv retragerile, modificările sau substituirile de 

oferte primite inainte de termenul limită de depunere a ofertelor. 

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc la: 

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui cu sediul in Str. N. Iorga, nr. 82 bis, cod postal 

730124, telefon 0235361040, fax 0235314151 

Oras:  Vaslui, judetul Vaslui 

Data: 25.08.2011,  

Ora: 14.00 A.M. 

 

 

APROBAT, 

Presedinte, 

Ionel Constantin 

 

Data 

11.08.2011 


