Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 „ „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlul proiectului „Femeile P.O.T. (Putere, Organizare, Tenacitate)”
Contract POSDRU/145/6.3/G/134776
Nr. 214.15/10.06.2014

ANUNT

PUBLICITAR

Către ofertanţi
Stimata Doamnă/ Stimate Domnule,
S.C. INFO EDUCATIA S.R.L., are onoarea să vă invite să depuneţi oferta dumneavoastră în
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de Servicii catering, Cod CPV: 55500000-5
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţionarea serviciului
de catering în cadrul
proiectului „Femeile P.O.T. (Putere, Organizare, Tenacitate)” – finanţat Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6
„Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe
piaţa muncii” , contractul POSDRU/145/6.3/G/134776.
Se vor achiziționa servicii de catering (coffee break: cafea, apă și patiserie) pentru 450 de
persoane care vor participa la cursurile organizate în cadrul proiectului în județele Vaslui și Iași
1. Procedura de atribuire a contractului: Achiziţie directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor
europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privați in
cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta publicat in Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.650/22.10.2013.
2. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare il reprezintă: “preţul cel mai scăzut”.
3. Adresa la care se depune oferta: S.C. INFO EDUCATIA S.R.L., Iaşi, , Şoseaua Naţională 178-180,
etaj 4, Iaşi, jud. Iaşi.
4. Data limita pentru depunerea ofertei: 13.06.2014 ora 10.00
5. Documentația pentru achiziția descrisă anterior poate fi obţinută in urma unei solicitări adresate direct
achizitorului. In cazul in care consideraţi ca este necesar va rugam sa ne contactaţi pentru informaţii
suplimentare legate de contractul de achiziţie folosind următoarele date de contact: tel: fax:
0232/219013, e-mail: infoeducatia@yahoo.com.
Persoana de contact: Coroliuc Claudiu Iulian.
Cu stimă,
Director,
Coroliuc Anca Marinela
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