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05.12.2011

ANUNT PUBLICITAR
ACHIZITIE CONSUMABILE - MATERIALE DIRECT ATRIBUIBILE SUSTINERII
ACTIVITATII DE EDUCATIE SI FORMARE

Fundatia Scoala Romana de Afaceri a CCI, Filiala Vrancea, Partener în cadrul Proiectului ,,
Formare,Consiliere, Ocupare – Model Interregional de Reintegrare a Persoanelor Private de
Libertate,, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Contract nr. POSDRU/108/2.3/G/79390, anunta
achizitia de produse Consumabile – Materiale direct atribuibile sustinerii activitatii de educatie
si formare .
Adresa achizitorului: Str. Cuza Voda, nr.14, Focsani, Judet Vrancea
Obiectul contractului de achizitie: Se vor achizitiona Consumabile – Materiale direct atribuibile
sustinerii activitatii de educatie si formare , necesare desfasurarii activitatilor de educatie si
formare din cadrul proiectului „Formare, Consiliere, Ocupare – Model Interregional de
Reintegrare a Persoanelor Private de Libertate ”, conform Caietului de sarcini.
Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Contract nr. POSDRU/96/6.2/S/64274.
Procedura aplicabila: contractare directa prin procedura de prospectare a pietei, cu respectarea
art. 2 alin. 2 din O.U.G nr. 34/2006, desfasurata conform Anexei 1 a Instructiunii AMPOSDRU
nr. 26 din data de 31.08.2010.
Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut
Documentatia de atribuire poate fi procurata la sediul achizitorului din str. Cuza Voda, nr.14,
Focsani, Judet Vrancea, Romania sau prin fax, în urma cererilor primite la fax nr. 0337/108563,
sau poate fi transmisa pe e-mail, ca fisier atasat, în urma cererilor primite la adresa de email
profesional@ccia-vrancea.ro
Ofertele se depun la sediul din Str. Cuza Voda, nr.14, Focsani, Vrancea sau la adresa de
e-mail profesional@ccia-vrancea.ro pana la data de 12 decembrie 2011, ora 16,30.
Va rugam sa ne contactati pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractul de
achizitie la nr. de telefon 0744/707175, la sediul din Str. Cuza Voda, nr.14, Focsani, Vrancea
sau la adresa de e-mail profesional@ccia-vrancea.ro
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