Anunţ privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului având ca
obiect achiziţia de servicii de arhivare documente COD CPV 79995100-6
In cadrul Proiectului POSDRU/93/3.3/S/60304
“Dialogul social - catre o ruta flexibila pentru ocupare si incluziune”

Data publicării anunţului pe site-ul CNSLR - Fratia : 13 Mai 2013
Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania - Fratia (CNSLR-Fratia), cod de
identificare fiscală 4420392, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3,
sectorul 1, inregistrata in Registrul Special al Federatiilor - Sectiunea I, pozitia nr.3/22.01.2001,
tel: 021.312.43.47, fax: 021.313.59.38, posta electronica: confederatiafratia(@yahoo.com,
reprezentata legal prin Dl Ion SAMOILA, anuntă organizarea procedurii de achizitie directa pentru
atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de arhivare documente, COD CPV
79995100 – 6, in conformitate cu prevederile Ordinului MAE nr. 1050/ 2012.
CNSLR - Fratia, este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE
în România, conform contractului POSDRU/93/3.3/S/60304 pentru implementarea Proiectului cu
titlul “Dialogul social - catre o ruta flexibila pentru ocupare si incluziune”.
 Valoarea estimata a contractului este de 5000 lei fara T.V.A.
 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Sursa de finantare a contractului: bugetul proiectului POSDRU/93/3.3/S/60304.
 Oferta va fi prezentata în lei, cu TVA precizat separat.
Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct
achizitorului la telefon 021.310.08.90, fax 021. 313.09.66., 0757.21.62.92. Pentru obtinerea
documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret va rugam sa contactati CNSLR Fratia la sediul de implementare a Proiectului din str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, Sectorul 1,
Bucuresti. Persoana de contact: Expert cu Studii Juridice Nicoleta TANASE.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 17 Mai 2013, ora 15.00.
Data si ora deschiderii ofertelor: 17 Mai 2013, ora 16.30
Documentatia pentru ofertanti poate fi vizualizata accesand site-ul www.cnslr-fratia.ro.
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Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304

