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Partener nr.3 în proiectul POSDRU/52/5.2/G/12468
ANUNŢ REZULTAT PROCEDURĂ ATRIBUIRE
Asociaţia pentru Educaţie şi Ştiinţă Hermann Oberth Bucureşti, cu sediul în Str.Lotrioara nr.17,
bl.M31B sc.B et.3 ap.57, 032167 sector 3 Bucureşti, ţara România, CIF 18826600, tel./fax: +40.
723.338.700, e-mail: florindroc@yahoo.com, website: http://www.gradinita-germana.eu/, în calitate de
achizitor în cadrul proiectului “Pilotarea unui mecanism operaţional de dezvoltare locală a resurselor
umane în 6 comunităţi rurale, ca instrument de încurajare a ocupării forţei de muncă în domenii non
agricole. Acronim: MODEL_RURAL”, numărul de identificare: POSDRU/52/5.2/G/12468, co-finanţat
din Fondul Social European, prin POS DRU, anunţă rezultatul procedurii în vederea atribuirii
contractului de servicii - achiziţii directe prin procedura deschisă - cercetare a pieţei - studiu al pieţei:
10.08.2011 - Oferta câştigătoare pentru contractul „Servicii de arhivare computerizată (1) pentru
proiectul POSDRU/52/5.2/G/12468” a fost desemnată cea depusă de către operatorul economic S.C.
SAGA Software S.R.L., Bucureşti. Rugăm ofertantul să se prezinte pentru semnarea contractului.
Contractul s-a atribuit utilizând criteriul “Preţul cel mai scăzut”.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la beneficiarul proiectului Asociaţia pentru Învăţare
Permanentă OPEN & DISTANCE LEARNING CENTER Călăraşi, Str. Sfântul Nicolae Nr. 37, Tel/Fax
0242-318560, E-mail:office@odlcenter.ro, persoană de contact: Paul CORDIE.
Modalităţile de finanţare şi de plată - Contractul POSDRU/52/5.2/G/12468 priveşte finanţarea
europeană prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr.5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”,
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în
ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, Titlul proiectului:
“Pilotarea unui mecanism operaţional de dezvoltare locală a resurselor umane în 6 comunităţi rurale,
ca instrument de încurajare a ocupării forţei de muncă în domenii non agricole. Acronim:
MODEL_RURAL”.

