Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013

ANUNŢ DE ACHIZIŢIE
Publicat la data de 08.03.2012

S.C. Convex Network S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 5, str. Serg.Maj. Vasile Topliceanu, nr.15, bl.
P42B, sc.1, et.3, ap.11, CIF 17193925, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr.
J40/2019/2005, în calitate de Beneficiar al contractului de finanţare POSDRU/110/5.2/G/86945, anunţă
lansarea procedurii de cercetare a pieţei – studiu al pieţei, conform Instrucţiunii 26 AMPOSDRU, pentru
achiziţionarea următoarelor produse:
- Sursa de alimentare electrica continua tip UPS forma Rackabila - cod CPV 31154000-0 – 1 buc.;
- Server forma Rackabila
- cod CPV 48822000-9 – 1 buc.;
- Pachete Software de tip sistem de operare - cod CPV 48214000-1 – 1 buc.;
- Pachete software de tip antivirus - cod CPV 48761000-0 – 2 buc.;
- Imprimanta laser - cod CPV 30232110-8 - 1 buc.;
- Cabinet Metalic de tip Rack - cod CPV 30200000-1 – 1 buc.;
- Switch KVM (Echipament Periferic) - cod CPV 30232000-4 – 1 buc.;
- HDD Extern - cod CPV 30233132-5 - 1 buc.;
- Ruter de retea - cod CPV 32413100-2 – 1 buc.;
- Ruter de retea fara fir - cod CPV 32413100-2 – 1 buc.
Achiziţia se derulează în cadrul proiectului ID 86945 “Dezvoltarea abilităţilor de antreprenoriat şi angajare
în mediul rural”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de
ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale
în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Ofertele pot fi depuse până la data de 15.03.2012, ora 11.00, la punctul de lucru al S.C. Convex Network
S.R.L. situat în Bucureşti, Sector 1, Calea Griviţei, nr. 180, etaj 1 (Coral Business Center), tel: 0314
251 903, fax: 0314 251 902.
Documentaţia pentru ofertanţi, în baza căreia va fi elaborată oferta, poate fi obţinută gratuit, în format
tipărit, la adresa sus-menţionată sau în format electronic, printr-o solicitare transmisă la adresa de e-mail
posdru@convex-network.ro.
Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine, în termen de maxim 3 zile de la formularea solicitării, la
adresa de e-mail posdru@convex-network.ro sau la telefon 0744 301 318, persoana de contact Adrian
Catană, Manager de proiect.

