Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

ANUNT DE INTENTIE

Localitatea Slatina Nera comuna Sasca Montana, 15.12.2011
ASOCIATIA METAMORFOSIS cu sediul in Judetul Caras Severin localitatea Slatina Nera, comuna Sasca
Montana – Manastirea Nera, deruleaza, incepand cu data de 21.09.2011, proiectul „DOTARE CU HARD
SOFT SI ACCES INTERNET PENTRU ASISTENTA SOCIO-CULTURALA IN ZONA RURALA
CHEILE NEREI”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS CCE Axa Prioritara
III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" Domeniul Major de
Interventie 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor” Operatiunea 1 „Sprijinirea
accesului la Internet si la serviciile conexe”, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministrul
Comunicatilor si Societatii Informationale, Organismul Intermediar pentru promovarea Societatii
Informationale, si doreste sa achizitioneze in perioada urmatoare hardware si software cu caracteristicile
precizate in documentatia de atribuire.
Proiectul se implementeaza in localitatea Slatina Nera comuna Sasca Montana in incinta Manastirii Nera pe
o durata de 6 luni.
Obiectivul proiectului este realizarea accesului la internet de mare viteza si achizitionarea de hardware si
software cu caracteristicile precizate in documentatia de atribuire.
Documentatia de atribuire poate fi obtinuta la sediul Asociatiei Metamorfosis din Judetul Caras Severin
localitatea Slatina Nera, comuna Sasca Montana – Manastirea Nera in perioada 15-22 decembrie 2011 intre
orele 830 - 1630.
Daca sunteti interesati de aceasta procedura va rugam sa ne transmiteti oferta dvs. la adresa sus mentionata
pana la data de 23 decembrie 2011, orele 1030.
Mentionam ca oferta trebuie sa fie elaborata in conformitate cu precizarile din documentatia de atribuire.
Criteriul de atribuire utilizat este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Ofertele se vor deschide in data de 23 decembrie 2011, ora 1230, la locatia mentionata anterior.
Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Manager proiect Bojan Ruxandra Simona
Tel. 0744564707 sau 0733989623, Fax. 0355811594 sau 0356468690
e-mail: rucsandra9@gmail.com si a.metamorfosis@gmail.com

