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ANUNŢ DE ACHIZIŢIE
Publicat la data de 04.05.2012

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
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 de “Servicii de publicitate” – cod CPV 79341000-6.
Serviciile achiziţionate constau în publicarea unui anunţ in presa scrisă, în următoarele condiţii:
- o apariţie într-un cotidian cu acoperire naţională, în perioada 11-16.05.2012;
- modul publicitar alb-negru, cu dimensiuni minime 13x18 cm.
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”.
Ofertele pot fi depuse până la data de 10.05.2012, 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 sau pot fi transmise prin fax, la nr. 0314 251 902 sau prin e-mail, la adresa
posdru@convex-network.ro.

Şedinţa de analiză a ofertelor şi de desemnare a ofertei câştigătoare va avea loc la data de
10.05.2012, ora 12.00, la adresa de mai sus, iar ofertanţii care au depus oferte în termenul precizat
pot desemna câte un reprezentant pentru a asista la această şedinţă.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine, în termen de maxim 1 zi 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.

