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Axa prioritară 6: Educatie si competente 
Titlul proiectului: Furnizare de calificare pentru plus valoare 
Număr de identificare al contractului:POCU/726/6/12/ 135905 
Cod SMIS 135905 
BENEFICIAR – SC EURO JOBS SRL                                                                    
Nr. 183 din 10.02.2022 
 

ANUNȚ PUBLICITAR 
 

Autoritate contractantă: S.C. EURO JOBS S.R.L., J20/933/2005, CUI:17641700  
Adresa: Mun. Petroșani, str. Livezeni nr. 3, Et. 1, județul Hunedoara, telefon: 0354100019; 
0728306796; e-mail: office@euro-jobs.org 
Detalii anunț: 
Denumirea achiziției: Închiriere spațiu birou Reșița subactiv. A1.1 
Data limita depunere oferta: 14.02.2022                          
Tip anunt: Achiziție directă conform Ordinului MFE nr. 1284/2016 
Tip contract: Servicii 
Cod si denumire CPV: 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare imobile 
 
Valoarea estimată:  

 

Nr 
ctr 

Achizitor Obiect contract Pret fara TVA (lei) 

1.1 S.C. EURO JOBS S.R.L 
Închiriere spații birou în Reșița, jud. 

Caraș Severin 
23.520,00 

Total valoare bugetată ,,Închiriere spațiu birou, spațiu sala de curs Reșița 
subactiv. A1.1” conform buget proiect. 

23.520,00 

 
Descrierea contractului: scopul achizitiei serviciului il reprezinta închirierea unor spații după cum 
urmează: 

REȘIȚA, jud. Caraș Severin :  
Spații birou în Reșița, jud. Caraș Severin cu suprafața maximă de 40 mp închiriate pe o durată 
de 14 luni – valoare estimată: 1680 lei fără TVA/lună, 23.520 lei fără TVA pentru 14 luni (40 
mp x 42 lei/mp/lună); 

Termen de prestare a serviciului :  
Închirierea spațiilor de birou în orașul Reșița va avea durata de 14 luni.  
Conditii referitoare la contract: Achizitia se va realiza prin incheierea unui contract de prestari 
servicii.  
Plăţile se vor efectua în lei de către Beneficiar în contul Prestatorului, în termen de maxim 30 de zile 
calendaristice de la primirea facturii la sediul Beneficiarului  
Plăţile vor fi efectuate în lei, atât pentru rezidenţii fiscali români cât şi pentru cei străini. 
Preţul contractului rămâne ferm şi nemodificabil pe toată durata de valabilitate a contractului. 
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Condiții participare:  
1* Ofertanții trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, din care să reiasă că 
operatorul economic este legal constituit si că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a 
constituirii. In acest sens ofertanții trebuie să transmita certificatul constatator emis de ONRC de pe 
lângă Tribunalul Municipiului București/ teritorial, sau document edificator din care trebuie sa rezulte 
domeniul de activitate de prestare servicii ce urmeaza a fi achizitionate. Informațiile cuprinse în 
Certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data prezentării.  
2* Ofertanții trebuie să facă dovada deținerii în mod legal a spațiului ce face obiectul contractului de 
închiriere, precum si o schita a spatiului respectiv din care sa reiasa suprafata acestuia.   
3* Ofertanții vor prezenta o declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13, 14 și 15 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora, în conformitate cu modelul anexat prezentului Anunț. 
 
Documentele cerute, propunerea financiară, care consta in completarea formularului de oferta, se vor 
transmite la adresele e-mail: office@euro-jobs.org. 
 
 Propunerile financiare depuse dupa data si ora limita mentionata mai sus nu vor fi luate în 
considerare și se vor păstra nedeschise. 
 
 Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut. Daca ofertantul clasat pe locul I nu încheie 
contractul, SC EURO JOBS SRL poate selecta urmatorul clasat, în condițiile în care acesta există. In 
situatia în care exista doi ofertanți ale căror oferte au aceeași valoare, SC EURO JOBS SRL  iși rezervă 
dreptul de a alege oferta care prezintă avantaje faţă de celelalte, la un raport calitate/preţ 
competitiv. 
 
 Informații suplimentare: Prezentul anunt nu reprezintă obligativitate de achiziție. Achiziția se 
realizează după analiza ofertelor si documentelor depuse si a propunerilor financiare transmise. 
Toate documentele vor fi prezentate in limba romana. Documentele emise in alta limba vor fi insotite 
de traduceri autorizate. După acceptarea de către entitatea contractantă a ofertei se va încheia 
contractul de prestări servicii.  
 
  
 

Administrator 
VOCHITOIU TEODORA-DIANA 
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