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aInvesteşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Titlul proiectului: „Practica în întreprindere simulată”
Cod Contract: POSDRU/109/2.1./G/81777
Beneficiar: SC Convex-Network SRL
Nr. CVX_960/ 11.07.2013
ANUNŢ DE ACHIZIŢIE
SC Convex-Network SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Calea Grivitei, nr. 180, CIF
17193925, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub J40/2015/2005, în calitate de
Beneficiar al contractului de finanţare POSDRU/109/2.1./G/81777 – „Practica în întreprindere simulată”,
anunţa lansarea procedurii de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, conform Instrucţiunii 26 AMPOSDRU si a
Ordinului 1050/2012 privind obiectivul “Convergenta”, pentru achiziţionarea produselor Dulapuri - Cod CPV

39132100-7.
Valoarea estimată a achiziţiei este de 1.359,18 lei, fără TVA.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut al următoarelor produse:

Nr. crt.

Obiectul contractului

Cod CPV

Unitatea
de masura

Cantitate

Dulap metalic cu usi

1

Specificatii:
-constructie sudata din otel;
-4 polite reglabile pe intaltime;
-2 usi culisante.
-Incuietoare cu 2 chei;
-Capacitate portanta max. 35 kg/polita;
-Dimensiuni (mm): 120(L)x450(A)x190(H)
sau 120(L)x42(A)x192(H) sau
120(L)x42(A)x195(H)

39132100-7

Bucata

1

Termenul de livrare al produselor: maxim 30 zile de la data primirii comenzii ferme din partea
Beneficiarului.
Relaţii suplimentare/ clarificări se pot obţine, în termen de 3 zile de la formularea solicitării la adresa de email posdru@convex-network.ro sau la telefon 0736.000.752, persoana de contact Ioana Cojocariu.
Ofertele complete pot fi depuse la punctul de lucru al S.C. Convex Network S.R.L. situat in Bucuresti,
Sector 1, Calea Grivitei, nr. 180, etaj 1, tel: 031.425.19.03, fax: 031.425.19.02 sau la adresa de e-mail a
companiei posdru@convex-network.ro.
Data limita de depunere a ofertelor este: 17.07.2013 ora 18.
Desemnarea ofertei castigatoare se va face in data de: 18.07.2013, ora 10.
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Modul de prezentare a ofertei: ofertele primite ca urmare a anuntului publicitar sau ofertele operatorilor
economici existente pe paginile web sau in cataloagele/ pliantele/ ofertele volante de preturi sau ca urmare
a solicitarii de oferte transmise unor operatori economici.
Ofertele vor fi redactate in limba romana si vor fi exprimate in LEI.
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