
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3
Domeniul major de intervenţie 3.3
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/10/3.3/S/4/2558
Titlul proiectului: “Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi incluziunii sociale 
în Regiunea Bucureşti-Ilfov”

ANUNŢ
NR. 14/21.07.2011 - Iniţiere procedură

Achizitor
Asocia ia Română pentru Transparenţă | Transparency International Romania, Bd-ul. Nicolaeț  
Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 , Localitatea: Bucure ti , Cod po tal: 010044 , Romania, email:ș ș  
office@transparency.org.ro tel. 021317 71 70, fax. 0213177172
Procedura de atribuire a contractului
Procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei 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 achiziţia de constă în achiziţia de servicii tipografice în vederea 
implementării proiectului POSDRU ID 2558, „Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării 
şi incluziunii sociale în Regiunea Bucureşti-Ilfov”.
Durata contractului: 5 de luni
Sursa de finanţare: Proiectul POSDRU/10/3.3/S/4/2558, „Partenerii sociali şi societatea civilă în 
sprijinul ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea Bucureşti-Ilfov” ,cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013
Valoarea estimată a acordului-cadru: 51.612,90 RON fără TVA.
Data începerii procedurii: 20.07.2011.
Data limită de depunere a ofertelor: 28.07.2011, ora 10:00
Adresa la care se transmit ofertele:
Asocia ia Română pentru Transparenţă|Transparency International Romaniaț
Fax: +4021. 317.71.72
E-mail: office @transparency.org.ro
Modul de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi: Documentaţia se descarcă de pe site-ul 
autorităţii contractante www.transparency.org.ro, secţiunea Oportunităţi. Pentru orice informaţii 
privind achiziţia, vă rugăm să vă adresaţi persoanei de contact Ioana Ionescu, printr-o solicitare 
scrisă transmisă prin email: achizitii@transparency.org.ro sau la fax: 0213177172.
Alte informaţii: Informaţii despre achiziţie şi despre proiect se pot obţine şi de pe pagina de internet 
www.transparency.org.ro Informaţii suplimentare despre Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se pot obţine de pe pagina de internet 
www.fseromania.ro

Data:20.07.2011
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