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            Dr. Ing. Adrian BOT  

                 

 

INVITAȚIE 

de participare la atribuirea contractului pentru achiziţia  
 

Denumire contract:  

         Studiu de analiză a pieţei ţintă şi evaluarea oportunităţii de 

dezvoltare în sectorul bioeconomiei  

 

 Cod CPV:  79300000-0 Servicii de studii de piaţă. 

 

Valoare estimată :   58.823,00 lei 

  

Sursa de finanţare: „Creșterea Capacității de Transfer Tehnologic și de 

Cunoștințe a INCDTIM Cluj în Domeniul Bioeconomiei”, Acronim TTC-ITIM, 

derulat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritară 1 – 

Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare, Tip de proiect Parteneriat pentru 

Transferul de Cunoștințe 
 

Descriere contract:  

 Studiu de analiză a pieţei ţintă şi evaluarea oportunităţii de dezvoltare 

în sectorul bioeconomiei, în domeniile:  

- agro-alimentare (ferme ecologice, industria mierii) 

- sănătate (producători medicamete, producători suplimente alimentare), 

- mediu (epurare/decontaminare ape: producători de tehnologie în 

domeniu).  

Cerinţele de contractare  sunt cuprinse în CAIETUL DE SARCINI ce se poate 

descărca de pe site-ul institutului  www.itim-cj.ro  “Achizitii 2018”. 

 

Condiții de contract:  

http://www.itim-cj.ro/
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Sunt descrise în CAIETUL DE SARCINI ce se poate descarcă de pe site-ul 

institutului  www.itim-cj.ro  “Achizitii 2018”. 

Condiții de participare:  

Sunt descrise în CAIETUL DE SARCINI ce se poate descarcă de pe site-ul 

institutului  www.itim-cj.ro  “Achizitii 2018”. 

 

Criterii de adjudecare:  

Prețul ofertei - 50 pct  

Complexitatea planului propus, conform cerinţelor de la pct 3 din caietul de sarcini, 

cu accent pe firmele inovative și/sau cele care se dezvoltă prin introducerea de 

tehnologii noi – 50 pct. 
 

Informații suplimentare:  

Termenul de depunere a ofertelor:  20 aprilie 2018. 

Caietul de sarcini poate fi descărcat de pe www.itim-cj.ro –achizitii 2018. 

Oferta se va transmite pe e-mail la adresa: dumitru.chincisan@itim-cj.ro, iar 

cea câştigătoare se va publica în SEAP, sub denumirea “Studiu de analiză a pieţei 

ţintă pentru INCDTIM Cluj”. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 

Autorităţii contractante, Ing.Dumitru CHINCIŞAN; tel.0264-584037; mobil 0731-

03.00.66. 

     

           

 Șef Comp. Intern Specializat          Vizat Oficiul juridic 

   în Domeniul Achizitiilor     Drd. Mariana ANDREI 

Ing. Dumitru CHINCIŞAN 
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