ANUNT PUBLICITAR
ACHIZITIE DE DISPOZITIVE DE STOCARE CU MEMORIE FLASH

1. Obiectul contractului : il reprezinta achizitia de „Dispozitive de stocare cu memorie
flash”, cod CPV 30233180-6 - Dispozitive de stocare cu memorie flash, pentru derularea
in conditii optime a contractului POSDRU/97/6.3/S/64240 - „ProFeminAntrep –
Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat” - 400 buc (Capacitate de stocare min.
8GB;-Interfata USB 2.0;-Rata de transfer la scriere min. 5MB/s;-Rata de transfer la citire min
10MB/s;-Carcasa din plastic cu posibilitatea de personalizare) .

2. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiect
finantat din fonduri structurale europene nerambursabile FONDUL SOCIAL
EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013, Axa Prioritara 6 - "Promovarea incluziunii sociale", domeniul major de
interventie 6.3 - "Promovarea Egalitatii de sanse pe piata muncii",
POSDRU/97/6.3/S/64240.
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica : prospectare
a pietei – studiu al pietei, conform Instructiunii 26 din 31.08.2010 emisa de
AMPOSDRU privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor
finantate din POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea
contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE si din fonduri de
la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii
acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006,
cu modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile
prevazute la art.9 lit.c1.
4. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : pretul cel mai scazut.
5. Bugetul alocat achizitiei pentru „Dispozitive de stocare cu memorie flash” este de
maximum 27.000 lei fara TVA.
6. Ofertele pot fi depuse pana la data de 12.09.2012, ora 12.00, la sediul proiectului
„ProFeminAntrep – Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat”POSDRU/97/6.3/S/64240, din Str. Italiana, nr. 28, Sector 2, Bucuresti, sau trimise pe email la adresa: baluta.aurelian@yahoo.com, profeminantrep@spiruharet.ro, ia220@spiruharet.ro
si va fi valabila cel putin 30 zile calendaristice.
7. Oferta depusa de ofertant va contine obligatoriu urmatoarele documente :
- Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul registrului Comerţului;
- Oferta tehnica si financiara, conform cerintelor descrise in specificatiile tehnice.
8. Informatii suplimentare privind achizitiile pot fi obtinute la telefon +40 0728 282 803,
persoana de contact Baluta Aurelian Virgil, e-mail : profeminantrep@spiruharet.ro
baluta.aurelian@yahoo.com ia220@spiruharet.ro sau la sediul proiectului.
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