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ANUNȚ ACHIZIȚIE
REF: depunere oferte pentru achiziţionarea de servicii dezvoltare 160 site-uri web (CPV: 72413000-8
Servicii de proiectare de site- uri WWW (World Wide Web).
Denumirea proiectului : SANSE EGALE SI RESPECT – INSTRUMENTE ANTREPRENORIALE
DINTR-O PERSPECTIVA DE GEN”, POSDRU/97/6.3./S/62066.
ACHIZITOR: OLYMPIC TRAINING AND CONSULTING LTD, Partener 2 proiect, cu sediul în
Grecia, Pyrgos Ilia, Str. Riga Feraiou 113, cod fiscal 090122024.
Date de contact: Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta
Achizitorul la Lampros Konstantinos, 0030-2621040130, mhxnet@mhx.gr sau la Vassos Panagiotis,
vassos@net-print.ro sau 021.3192927
Locul de imple mentare a contractului: România, sediul de implementare a proiectului
Locul de livrare a produselor/execuţie a lucrărilor sau de prestare a serviciilor:
România, sediul de implementare a proiectului
Procedură de atribuire: procedură deschisă/competitivă în conformitate cu prevederile instrucțiunii 65
a AMPOSDRU și a Ordinului MAEUR nr. 1050 din 29 octombrie 2012 privind aprobarea Procedurii de
atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul
"Convergență", publicat în M.O. cu numărul 776 din data de 16 noiembrie 2012
Tipul contractului: Contract de prestări servicii
Durata contractului: maxim 5 zile
Valoarea estimată: 340.000 lei fără TVA.
Crite riu de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic
Data și ora-limită de depunere a ofertei: 23.09.2013, orele 12.00
Data și ora deschide rii ofertelor: 23.09.2013, orele 16.00
Adresa la care se trans mit ofertele: sediul de implementare a proiectului din Str. Mavrogheni nr. 1, et. 1,
sector 3, Bucure ști
Locul și modul de obține re a documentației de atribuire: la solicitare prin e-mail sau fax, sau
personal de la sediul Achizitorului
Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică: proiect cofinanţat din FSE FSE prin POSDRU
2007-2013, AP6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea
egalităţii de şanse pe piaţa muncii”. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Bugetul Național şi
contribuţia proprie a Solicitantului.
Pentru informat ii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduriue.ro.
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