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ANUNT DE INTENTIE LOT 2 

NR.3/101639/18.02.2019 

REF: Achizitia de servicii de închiriere locatie instruire teoretica si practica (curs Vopsitor industrial - Lot 2). 

Denumirea proiectului: " ALBA IULIA 360 “, municipiul Alba Iulia, POCU/18/4/1/101639. 

INTRATEST SA, in calitate de autoritate contractanta cu sediul proiectului: Bd. Octavian Goga, nr. 4, bl. M26, ap. 

59, sector 3, Bucureşti, Cod Postal 030982, Partener in cadrul proiectului “ALBA IULIA 360 “, contractul de 

finanțare nr. 56059/18.09.2017, POCU/18/4/1/101639, beneficiar Municipiul Alba Iulia, vă invită să participați la 

procedura directa de achiziție pentru atribuirea contractului de inchiriere locatie instruire teoretica si practica 

(curs Vopsitor industrial - Lot 2). 

Obiectul contractului. Inchiriere locatii instruire teoretica si practica. 

Spatiul inchiriat trebuie sa fie dotat corspunzator pentru derularea orelor de teorie si practica – curs " Vopsitor 

industrial", incluzand ultilitatile/utilajele/dotarile aferente cursului. Spatiul trebuie sa asigure desfasurarea 

formarii teoretice in spatii adecvate, pentru un total de 14 cursanti/grupa si sa asigure desfasurarea formarii 

practice in spatii adecvate, pentru cursurile de calificare " Vopsitor industrial ", 1 grupa de practica insemnand 

120 ore de instruire/teorie si 240 ore practica. 

Spatiul ofertat va include toate cheluielile legate de impozite, cheltuielile legate de utilităţile spaţiului si detine 

toate autorizaţiile și avizele legale de funcţionare. Spatiul/locatia de instruire a cursului va fi în raza municipiului 

Alba Iulia unde se va organiza orele de practica si teorie aferente cursului. 

- starea spatiului/locatiei în care se află sala de curs trebuie să nu facă obiectul vreunei acțiuni în justiție. 

- să se poată desfăşura activităţile de susţinere a orelor de teorie  si practica fără a fi necesare investiţii 

suplimentare din partea achizitorului; 

Se va prezenta pentru fiecare sală ofertată o declaraţie pe propria răspundere că aceasta va avea toate 

autorizaţiile și avizele legale de funcţionare :  

- Autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI);  

- Autorizaţia sanitară de funcţionare;  

- Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, daca este cazul;  

- Autorizaţia de mediu, dacă este cazul;  

- Alte autorizaţii, dacă este cazul. 
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Ofertantul va suporta toate cheluielile legate de impozite şi de cheltuielile legate de utilităţile spaţiului ofertat. 

Capacitatea sălii/spatiului de curs în care se va derula pregătirea teoretica si practica: minim 14 participanți/teorie, 

minim 14 participanți/practică, plus minim un formator. 

- sălile/spatiile propuse spre ofertare vor fi dotate cu tot necesarul - materiale pentru desfășurarea activităților 

unui curs de predare/teorie, în bună stare de funcționare si spatiu/locatie utilat pentru desfășurarea activităților 

– curs de practica. . 

Cod CPV: 70130000-1 – Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii.  

Se va încheia un contract de inchiriere, cu o durată estimata de 90 de zile sau in functie de derularea cursurilor de 

teorie si practica. 

Valoarea estimata a contractului: 4.500 lei pe luna cu o valoare estimata pe zi de 214 lei. 

Sursa de finanțare: Bugetul proiectului „ALBA IULIA 360”, POCU 2014-2020. Programul Operational Capital Uman 

(POCU) 2014 – 2020, POCU/18/4/1/101639. 

 

Ofertele pot fi depuse pana la data de 04.03.2019 la Autoritatea Contractantă,  INTRATEST SA nr de telefon: +40 

213267736, la adresa din Bd. Octavian Goga, nr. 4, bl. M26, ap. 59, sector 3, Bucuresti, Cod Postal: 030982, 

Romania, e-mail: intratest.achizitii@gmail.com 

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă,  INTRATEST SA la nr de telefon: +40 

213267736, in scris la adresa din Bd. Octavian Goga, nr. 4, bl. M26, ap. 59, sector 3, Bucuresti, Cod Postal: 030982, 

Romania, e-mail: office@intratest.ro. 

Cu consideratie,  

Director comercial/Coordonator proiect, 

Pacuraru Mihnea 
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