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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

ANUNT
PROCEDURA COMPETITIVA
PRIVIND “ACHIZITIA DE SERVICII DE COMPOZITIE SI PROIECTARE GRAFICA”
COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI cu sediul in Romania, Bucuresti adresa de
corespondenţă: Str. Biserica Amzei nr 29, etaj 3 (clădirea Crucea Roşie Română), sector 1, cod
poştal 010393, doreste sa achizitioneze in cadrul proiectului: “COMBAT - Consiliere, Ocupare,
schimbarea Mentalităţilor, eliminarea Barierelor, Accesibilizare, Training” Contract:
POSDRU/96/6.2/S/63885, servicii de compozitie si proiectare grafica necesare implemantarii
proiectului. Informatiile complete privind produsele care urmeaza a fi achizitionate sunt prezentate
in specificatiile tehnice din documentatia pentru ofertanti.
Procedura de achizitii aplicata: procedura competitiva, in conformitate cu prevederile Instructiunii
nr.26/E6946/A.Z./31.08.2010 privind efectuarea aachizitiilor publice necesare implementarii
proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1
Obiectul contractului de achizitie: prestarea de servicii de compozitie si proiectare grafica, COD
CPV: 79822000-2 – Servicii de compozitie; COD CPV: 79822500-7 – Servicii de proiectare grafica

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: oferta cea mai avantajoasa.
Valoarea totala estimata a contractului: 388.800,00 lei fara TVA
Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: cofinantare din Fondul Social
European conform prevederilor contractului de finantare.
Documentatia de atribuire: este gratuita si se poate ridica zilnic, de Luni pana Vineri, intre orele
9.00 – 15.00, de la urmatoarea adresa: COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI,
Bucuresti, Str. Biserica Amzei nr 29, etaj 3 (clădirea Crucea Roşie Română), sector 1, cod poştal
010393.
Data limita de depunere a ofertelor: 23.12.2011, ora 10,00

Deschiderea ofertelor: ofertele se vor deschide la adresa achizitorului in data de 23.12.2011, ora
12,00
Informatii suplimentare sau clarificari se vor solicita sau se vor obtine direct de la sediul
achizitorului utilizand urmatoarele date de contact.
Persoana de contact: Aida Boldeanu
e-mail: cnasr@cnasr.ro,
tel/fax: 021 317 51 25/ 031 817 20 47

