Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”
Titlul proiectului: “Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”
Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/64204

ANUNŢ
ANUNŢ DE PARTICIPARE NR. 34 / 21.09.2012
La achiziţia pentru „Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou” Cod CPV: 30190000-7.
Achizitor: CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ MERIDIAN cu sediul în Strada D.I.
Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010366, Tel: 021.212.56.23; Fax:
021.310.25.88; csnmeridian@csnmeridian.ro, Cod fiscal 7556055.
Procedura de atribuire a contractului: Procedură competitivă conform Anexei 1 a
Instrucţiunii
nr.
26
a
AMPOSDRU.
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instr_26_2010_anexa1.pdf
Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Preţul cel mai mic.
Obiectul contractului: constă în achiziţionarea diverselor maşini, echipamente şi accesorii
de birou pentru sediul central Bucureşti şi centrele regionale: Baia Mare, Braşov, Craiova, Focşani,
Ploieşti, Suceava, Timişoara;
Durata contractului: de la data semnării lui de ambele părţi până la 30.11.2013.
Sursa de finanţare: Proiectul „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”
POSDRU/93/3.3/S/64204 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Valoarea estimată a contractului: max: 70.000,00 RON fără TVA.
Data limită de depunere a ofertelor: 02.10.2012, ora 09.00.
Adresa la care se transmit ofertele: CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ
MERIDIAN cu sediul în Strada D.I. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010366,
Etajul 1 – Secretariat.
Modul de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi: Pentru obţinerea (gratuită)
documentaţiei pentru ofertanţi, aceasta se poate ridica de la sediul CONFEDERAŢIEI SINDICALE
NAŢIONALE MERIDIAN din Strada D.I. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, Bucureşti, Etajul 1 –
Secretariat sau de pe site-ul beneficiarului www.csnmeridian.ro secţiunea proiecte/anunţuri, sau
de pe site-ul proiectului www.edialogsocial.ro, secţiunea achiziţii. Pentru orice informaţii privind
achiziţia, vă rugăm să vă adresaţi persoanei de contact Ştefan Carmen, printr-o solicitare scrisă
transmisă prin email: csnmeridian@csnmeridian.ro sau la fax: 021.310.25.88.
Alte informaţii: Informaţii despre achiziţie şi despre proiect se pot obţine şi de pe paginile
de internet www.csnmeridian.ro sau www.edialogsocial.ro. Informaţii suplimentare despre
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se pot obţine de pe
pagina de internet www.fseromania.ro.

Manager Proiect,
Maria Ursu
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