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Arhiva achiziţii PRACTICOR – documentul 1 

 

Incheiat - Achizitie directa - "Furnizare de mobilier" 

Investeste in OAMENI! 
 
CAIET DE SARCINI - Furnizare mobilier 
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Furnizare mobilier 

Incheiat - Achizitie directa - "Lucrari pentru asigurarea si modernizarea utilitatilor" 
Investeste in OAMENI! 
 
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE - Lucrari pentru asigurarea si modernizarea utilitatilor 
Detaliu invitatie de participare  

Incheiat - Cerere de oferta - CONTRACTUL DE LUCRARI : MODERNIZAREA SI REABILITAREA SPATIULUI ATRIBUIT PENTRU IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI POSDRU "RETEAUA TRANSATIONALA EDUCATIONALA PRIVIND ORIENTAREA, CONSILIEREA SI PRACTICA PENTRU CARIERA, 
CORELATE CU PIATA MUNCII, IN SOCIETATEA CUNOASTERII - PRACTICOR NR. 90/2.1/S/48816", cod CPV 4543000-7  

Investeste in OAMENI! 
  
Universitatea POLITEHNICA din Timisoara cu adresa de contact in P-ta Victoriei, nr.2, cod 300006,Timisoara, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile din 
POSDRU, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului nr. POSDRU/90/2.1/S/48816, in cadrul proiectului "Retea transnationala educationala privind 
orientarea, consilierea si practica pentru cariera, corelate cu piata muncii, in societatea cunoasterii - PRACTICOR", publica prezentul anunt pentru Contractul de 
lucrari: 'Modernizarea si reabilitarea spatiului atribuit pentru implementarea proiectului PRACTICOR' , Cod CPV4543000-7. 
Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului: pretul cel mai scazut. 
Documentatia pentru ofertanti: Tema proiect, Documentatie atribuire. 
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.0256403050/0256403029, fax 0256403056, e-mail mariana.ungureanu@rectorat.upt.ro, persoana de contact 
Mariana Ungureanu sau Groza Ioan, intre orele 10:00 - 16:00 de luni pana vineri, pana in data de 25.10.2010, ora 15. 
Data limita pentru primirea ofertelor la sediul Universitatii POLITEHNICA din Timisoara este 03 noiembrie 2010, ora 12:00. 

Incheiat - Cerere de oferta - "Furnizare de echipament informatic" 
Investeste in OAMENI! 
 
CAIET DE SARCINI - Furnizare de echipament informatic 
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Furnizare de echipament informatic 
Documentatie si clarificari pentru invitatia numarul 274318 
Detaliu invitatie de participare nr 274318  

Incheiat - Cerere de oferta - "Furnizare de consumabile de papetarie si birotica" - cod CPV 30192700-8 
Investeste in OAMENI! 
 
CAIET DE SARCINI - Furnizare de consumabile de papetarie si birotica 
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Furnizare de consumabile de papetarie si birotica 
Documentatie si clarificari pentru invitatia numarul 271877 
Detaliu invitatie de participare nr 271877  

Incheiat - Achizitie directa- "Servicii de catering" - cod CPV 55500000-5 

Investeste in OAMENI! 
  
Universitatea POLITEHNICA din Timisoara cu adresa de contact in P-ta Victoriei, nr.2, cod 300006,Timisoara, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile din 
POSDRU, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului nr. POSDRU/90/2.1/S/48816, in cadrul proiectului " Retea transnationala educationala privind 
orientarea, consilierea si practica pentru cariera, corelate cu piata muncii, in societatea cunoasterii - PRACTICOR", publica prezentul anunt pentru "Servicii de 
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catering - cod CPV 55500000-5" in Timisoara si Zona de Vest. 
Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului: pretul cel mai scazut. 
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.0256403670/0256403590, fax 0256403669, e-mail ioana_monica@hotmail.com, persoana de contact Ioana 
Ionel sau Groza Ioan, intre orele 10:00 - 16:00 de luni pana vineri. 
Data limita pentru primirea ofertelor la sediul Universitatii POLITEHNICA din Timisoara este 29 septembrie 2010, ora 12:00. 
 
Incheiat - Achizitie directa - "Servicii de fotocopiere(multiplicare)" - cod CPV 79521000-2  

Investeste in OAMENI! 
 
Universitatea POLITEHNICA din Timisoara cu adresa de contact in P-ta Victoriei, nr.2, cod 300006,Timisoara, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile din 
POSDRU, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului nr. POSDRU/90/2.1/S/48816, in cadrul proiectului " Retea transnationala educationala privind 
orientarea, consilierea si practica pentru cariera, corelate cu piata muncii, in societatea cunoasterii - PRACTICOR", publica prezentul anunt pentru "Servicii de 
fotocopiere (multiplicare)- cod CPV- 79521000-2" in Timisoara. 
Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului: pretul cel mai scazut. 
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.0256403670/0256403590, fax 0256403669, e-mail ioana_monica@hotmail.com, persoana de contact Ioana 
Ionel sau Groza Ioan, intre orele 10:00 - 16:00 de luni pana vineri. 
Data limita pentru primirea ofertelor la sediul Universitatii POLITEHNICA din Timisoara este 29 septembrie 2010, ora 11:00. 

 Incheiat - Cerere de oferta - "Benzina" respectiv "Motorina" (Furnizare carburanti) - cod CPV 09132100-4, respectiv CPV 09134200-9  

Investeste in OAMENI! 
 Universitatea POLITEHNICA din Timisoara cu adresa de contact in P-ta Victoriei, nr.2, cod 300006,Timisoara, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile 
din POSDRU, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului nr. POSDRU/90/2.1/S/48816, in cadrul proiectului " Retea transnationala educationala 
privind orientarea, consilierea si practica pentru cariera, corelate cu piata muncii, in societatea cunoasterii - PRACTICOR", publica prezentul anunt pentru 
"Benzina", respectiv "Motorina" (Furnizare de carburanti) Cod CPV 09132100-4, respectiv CPV 09134200-9. Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza 
criteriului: pretul cel mai scazut. 
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.0256403670/0256403590, fax 0256403669, e-mail ioana_monica@hotmail.com, persoana de contact Ioana 
Ionel sau Groza Ioan, intre orele 10:00 - 16:00 de luni pana vineri. Data limita pentru primirea ofertelor la sediul Universitatii POLITEHNICA din Timisoara este 20 
octombrie 2010, ora 10:30. 

  
Incheiat - Achizitie directa - "Servicii de consultanta profesionala" - cod CPV  85312320-8  

Investeste in OAMENI! 
 Universitatea POLITEHNICA din Timisoara cu adresa de contact in P-ta Victoriei, nr.2, cod 300006,Timisoara, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile 
din POSDRU, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului nr. POSDRU/90/2.1/S/48816, in cadrul proiectului " Retea trationala educationala privind 
orientarea, consilierea si practica pentru cariera, corelate cu  piata muncii,  in societatea cunoasterii – PRACTICOR", publica prezentul anunt pentru "Servicii de 
consultanta profesionala" Cod CPV 85312320-8  . 
Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului: pretul cel mai scazut. 
Pentru informatii suplimentare ne ti contacta la tel.0256403670/0256403590, fax 0256403669, e-mail ioana_monica@hotmail.com, persoana de contact Ioana Ionel 
sau Groza Ioan, intre orele 10:00 – 16:00 de luni pana vineri.              
Data limita pentru primirea ofertelor la sediul Universitatii POLITEHNICA din Timisoara este 05 octombrie 2010, ora 11:00. 

  
Incheiat - Achizitie directa - "Servicii informatice si conexe" - cod CPV  72500000-0  

Investeste in OAMENI! 
 Universitatea POLITEHNICA din Timisoara cu adresa de contact in P-ta Victoriei, nr.2, cod 300006,Timisoara, Romania, beneficiar al finantarii nerambursabile 
din POSDRU, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului nr. POSDRU/90/2.1/S/48816, in cadrul proiectului " Retea trationala educationala privind 
orientarea, consilierea si practica pentru cariera, corelate cu  piata muncii,  in societatea cunoasterii – PRACTICOR", publica prezentul anunt pentru "Servicii 
informatice si conexe" Cod CPV- 72500000-0" in Timisoara. 
Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului: pretul cel mai scazut. 
Pentru informatii suplimentare ne ti contacta la tel.0256403670/0256403590, fax 0256403669, e-mail ioana_monica@hotmail.com, persoana de contact Ioana Ionel  

sau Groza Ioan, intre orele 10:00 – 16:00 de luni pana vineri.              
Data limita pentru primirea ofertelor la sediul Universitatii POLITEHNICA din Timisoara este 05 octombrie 2010, ora 10:00. 
 


