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PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE
(CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII
AFACERILOR
Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în
scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de
creștere
Tip proiect
Întreprinderi nou-înființate inovatoare

Anunț solicitare ofertă de preț pentru achiziție directă
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Persoană juridică achizitoare RESEARCH TECHNOLOGY SRL, cod unic înregistrare RO
33871671, cu sediul social în București, Șos. Virtuții, nr. 19D, etaj 6, Biroul 8-13, sector 6, cod poștal
060783, telefon 0786413427, e-mail office@research-technology.ro solicită oferte de preț pentru
servicii de cercetare pentru administrarea bazelor de date din proiect in cadrul proiectului „HUB
TEHNOLOGIC INOVATIV BAZAT PE MODELE SEMANTICE ȘI CALCULE DE ÎNALTĂ
PERFORMANȚĂ”, proiect finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza
contractului de finanțare nr. 6/01.09.2016 încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, în numele şi pentru Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, în calitate de
Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ
ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII
AFACERILOR .
Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata estimată 60 de zile de la semnarea acestuia.
Termen de livrare: maxim 45 zile de la semnarea contractului. Livrabilul Raport de cercetare va fi
livrat la sediul Beneficiarului.
Plata produselor: se face prin transfer bancar, după recepția produselor și primirea facturii, în maxim
de 30 zile.
Valoarea estimată a contractului: 120.748,72 lei fără TVA.
Procedura de atribuire a contractului: achiziţie directă conform Ordinului MFE nr. 1284/2016
Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut.
Data și ora limită de depunere a ofertelor: 22.12.2017, ora 12:00
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Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun la sediul beneficiarului din București, Șos.
Virtuții, nr. 19D, etaj 6, Biroul 8-13, sector 6.
Oferta va conține:
-

Propunerea financiara - presupune prezentarea Formularului de Oferta, care reprezintă
elementul principal al propunerii financiare. Oferta va conține și un preț total, cu și fără TVA,
exprimat în lei. Prețul nu poate fi modificat.

-

Propunerea tehnica care va conține detaliile tehnice, termene de livrare, precum și alte
informații considerate relevante. Cerințele prevăzute in Specificatii tehnice sunt cerințe
minime si obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca
neconforme.

-

Declaratie privind conflictul de interese.

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
NU se accepta oferte întârziate.
Oferta va fi considerată fermă și se va menține termen de 30 de zile de la ofertare.
Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail office@research-technology.ro sau la
telefon 0786413427, persoana de contact Alina Stoica.

