Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial 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”
Titlul proiectului: “Dezvoltarea abilităţilor de antreprenoriat şi angajare in mediul rural”
Contract nr. POSDRU/110/5.2/G/86945

Nr. CVX_847 /18.10.2013
ANUNŢ DE ACHIZIŢIE
SC Convex-Network SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Grivitei, nr. 180, etaj 1, CIF RO17193925,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub J40/2015/2005, în calitate de Beneficiar al contractului de
finanţare POSDRU/110/5.2./G/86945 – „Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, anunţa
lansarea procedurii de cercetare a pietei – studiu de piata, conform cu prevederile Ordinului 1050/2012 privind
aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale,
obiectivul Convergenta, pentru achiziţionarea de servicii organizare evenimente, cod CPV 79952000 - 2.
Achiziţia se derulează în cadrul proiectului ID 86945, “ Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul
rural”, finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, 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.
Valoarea estimată a achiziţiei este de 38.800 lei, fără TVA.
Specificatii tehnice minimale: organizarea a 3 evenimente astfel: 2seminarii si o conferinta de prezentare a rezultatelor
si inchidere a proiectului.
Termenul de livrare: maxim 2 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 e-mail
posdru@convex-network.ro sau la telefon 0736.000755, persoana de contact Alexandra Purcaru
Ofertele pot fi depuse la sediul 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.
Data limita de depunere a ofertelor este: 25.10.2013, ora 11
Desemnarea ofertei castigatoare se va face in data de: 25.10.2013, ora 13.
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.
Data: 18.10.2013

