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INSTITUTUL DE EDUCATIE SI STUDII SINDICALE
Strada General Vasile Milea nr 7, Sector 6, Bucuresti

INVITATIE DE PARTICIPARE

1. INSTITUTUL DE EDUCATIE SI STUDII SINDICALE, in calitate de achizitor, cu sediul
in localitatea Bucuresti, Strada General Vasile Milea nr 7, Sector 6, organizeaza procedura de cerere
de oferta, potrivit Ordinului nr. 1050/2012 emisa de MAEUR, in vederea achizitionarii de produse Computere - COD CPV 30141200-1.
2. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 6.3 ,,Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii’’.
3. Numarul de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/63007,
Titlul proiectului: „Promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen la nivel national in
cadrul societatii civile si administratiei publice locale si centrale”
4. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie: Achizitia de Computere.
Specificaţii tehnice minime şi obligatorii: conform Documentatie de atribuire si a caietului de sarcini,
care pot fi solicitate in scris la adresa de email: i.e.s.s.fratiasind@gmail.com terezaion@yahoo.com
5. Limba de redactare a ofertei: limba romana
6. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
7. Pretul ofertei este ferm in RON. - NU se accepta actualizarea pretului contractului
8. Valabilitatea ofertei: 30 zile
9. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut, în condiţiile
în care oferta corespunde cerinţelor de natură tehnică şi cantitativă descrise in documentaţia
pentru ofertanţi (specificaţiile tehnice).
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10. Alte informaţii privind această achiziţie precum si specificatiile tehnice complete pot fi
obţinute

în

urma

unei

solicitări

adresate

în

scris,

pe

e-mail

la

adresa

i.e.s.s.fratiasind@gmail.com terezaion@yahoo.com
11. Operatorii economici interesaţi pot transmite / depune oferte, la sediul autoritatii
contractante din Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1, cu precizarea datelor de
identificare a solicitantului, până cel mai târziu la data de 26.09.2013, orele 10:30.
12. Data, ora si locul evaluarii ofertelor: 26.09.2013, orele 11:00, Bucuresti Str. Cristian
Popisteanu nr. 1-3, sector 1
13. Data de publicare a anuntului: 19.09.2013

