
 
 
 
 

INVITATIIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA 
PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE ECHIPAMENTE 

Cod SMIS 103055, POR 2.1A Microintreprinderi 
 

1. Informatii generale privind solicitantul:  
 
1. Informații despre achizitor si proiect 
 
1.1 Date despre achizitor  
 
Titlul proiectului : Dezvoltarea societății SC HOLA FLOWER SRL-D 
Nume beneficiar: SC HOLA MEDIA FILM PRODUCTION SRL 
Numele programului:  Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și 
mijlocii 
Prioritatea de investiții 2.1 A 
Numele organismului intermediar: Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-
Vest 
Valoarea totală a proiectului: 893.742,94 lei 
Valoarea finanțării nerambursabile: 604.667,72 
Data inceperii: 15.03.2018 
Data finalizării: 31.12.2018 
Cod SMIS: 103055 
Contract : 1451 / 15.03.2018 
 
 
2. Surse de finantare a proiectului  
 
Proiectul este finantat prin Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 - 
Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Contract de 
finantare Nr. 1451/15.03.2018.  
 
3. Informatii privind contractul de lucrari si furnizare 

 3.1 Denumire contract :  

Achizitorul invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul atribuirii contractului 
de  furnizare kit camera cinematografica 

3.2 Locul de implementare : Cluj Napoca, Cluj  

 
Valoarea achizitiei este estimata la 637.744,8 lei, compus din pret unitar 535,920.00 lei si TVA 101,824.8 
lei  
 
4. Procedura de achizitie aplicata  



Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016.  
Prezenta Procedura competitiva se lanseaza in conditii de egalitate si cu respectarea principiilor 
prevazute in O.M 1284/2016, respectiv:  
a) principiul transparentei;
b) principiul economicitatii;
c) principiul eficientei;
d) principiul eficacitatii.
La procedura competitiva sunt invitati sa participe toti operatorii economici, fara discriminare pe baza 
de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 
handicap etc .
In vederea respectarii principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii, societatea SC HOLA MEDIA 
FILM PRODUCTION SRL va alege oferta care prezinta cele mai multe avantaje tehnice si financiare in 
raport cu celelalte oferte primite si care raspunde cel mai bine realizarii scopului proiectului. 

5. Durata de implementare a contractului de lucrari : maxim pana la data de 30.12.2018

6. Termen limita si locul de depunere a ofertelor :

Termen limita : Data 05.08.2018, ora 12,00 ;  
Locul de depunere a ofertelor : adresa de email andreea.curutiu@gmail.com 

Ofertele se transmit numai pe email la adresa andreea.curutiu@gmail.com 

8. Echipa de implementare

Manager proiect : Curutiu Cristiana Andreea, 0746166223 

9. Clarificari

Solicitarile de clarificari se transmit pe adresa de email specificata, conform graficului prezentat in 
caietul de sarcini 

Așteptăm oferta dumneavoastră, până la termenul limită menționată anterior, la adresa de email 
specificata. 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 


