Investe te în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritar 6, Domeniul major de interven ie 6. 2.
Titlul proiectului: „Centrul Jude ean de Incluziune Social Ia i”, Contract nr. POSDRU/116/6.2/G/124407

Nr. 2/15.07.2013
INVITATIE DE PARTICIPARE

SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Ia i în calitate de achizitor, cu punct de lucru în Ia i,
Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre intersec ia Buc inescu (Cl direa cu Volksbank),
www.cursautorizat.ro, achizi ioneaz direct urm toarele produse:
„IMPRIMANT MULTIFUNC IONAL – 1 BUCAT ”
Cod CPV 30232150-0 - Imprimante cu jet de cerneal (Rev. 2) i 30232110-8 – Imprimante laser (Rev. 2)
Sursa de finan are: Fondul Social European, Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resusrelor Umane 2007 – 2013 i fonduri proprii.
Perioada de derulare a contractului: contractul se va derula pe o perioada de 2 (dou ) luni ncepând de
la data semn rii contractului de ambele p i.
Termen de plat : plata produselor se va face în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data emiterii
facturii i receptia produselor, în baza procesului verbal de recep ie calitativ i cantitativ .
Locul de furnizare: sediul achizitorului, punct de lucru din Ia i, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea
dinspre intersec ia Buc inescu (Cl direa cu Volksbank).
Specifica iile tehnice pentru produsele ce urmeaz a fi achizi ionate sunt anexate prezentei invita ii, ambele
documente fiind disponibile n mod gratuit prin accesul liber i nerestric ionat la fi ierul electronic disponibil la
adresa proprie de internet www.cursautorizat.ro, sectiunea Proiecte, “Centrul Jude ean de Incluziune Social Ia i”.
Ofertele posibililor ofertan i vor fi primite pân la data de 22.07.2013 orele 10,00 la adresele de mail
achizitiiposdru@dtconsulting.ro, livioara.anghel@dtconsulting.ro, prin fax la num rul 0232/271124 sau
direct la sediul achizitorului.
Criteriul de atribuire este „pre ul cel mai sc zut”.
Informa ii suplimentare se pot ob ine zilnic la sediul achizitorului, telefon/fax. 0232/271124.
Data public rii pe pagina de internet proprie: 15.07.2013.

Reprezentant legal,
Livioara ANGHEL
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