
 
Nr. 4/2/04.02.2015 
 
 
  Stimate domn / Stimată doamnă, 
 
 Vă transmitem Invitaţia de participare la achiziţia directă având ca obiect furnizarea de echipamente 

IT - laptop, cod CPV 30121300-6, activitate ce se va desfășura în vederea implementării în bune condiţii a 
proiectului mai sus menţionat. 

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ 

 
Obiectul şi locul de implementare a contractului: Echipamente IT - laptop, sediu beneficiar 

Tip şi durată contract: Contract de achiziţie publică, ce se va derula de la data semnării şi până la data de 
31.03.2015 

Valoarea estimată: 12.000 lei fără TVA 

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut 

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 11.02.2015, ora 12:00 

Data şi ora deschiderii ofertelor: 11.02.2015, ora 12:30 

Adresa la care se transmit ofertele: Oferta va fi transmisă la sediul achizitorului, fax sau email în atenţia 
persoanei de contact - BIZON HORIA IONUȚ, tel. 0747.278.413, fax 031.107.92.20 e-mail h.bizon@hrs-outsourcing.com 

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: La cerere, direct la sediul achizitorului, prin fax sau 
email. 

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: 1 euro = 4,4405 lei, curs InforEuro luna februarie 2015 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa persoanei de contact. 

Prin prezenta vă solicităm să ne comunicaţi oferta dumneavoastră de preţ pentru produsele menţionate mai 
sus, conform caracteristicilor menționate în caietul de sarcini. 

În urma procesului de evaluare a ofertelor transmise va fi declarată câştigătoare societatea a cărei ofertă 
totală va avea preţul cel mai scăzut. Plata facturii emise se va efectua în termen de maxim 30 zile calendaristice de 
la momentul emiterii facturii de către ofertantul declarat câștigător.  

 

ADMINISTRATOR 
MEURET STEPHANE 

 
Întocmit 
EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 
BIZON HORIA IONUȚ 

Beneficiar: Fundatia Centrul de Analiza si Dezvoltare Institutionala Eleutheria 

Partener: S.C. HR SPECIALISTS S.R.L. 

Titlul proiectului POSDRU : Antreprenoriat social pentru comunități locale 

ID proiect POSDRU: POSDRU/173/6.1/S/148396 

Linia de finanţare: 

Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013, ˝Investeşte în Oameni˝,  Axa prioritară 
6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 
„Dezvoltarea economiei sociale” 

Obiectul contractului de achiziţie: Achiziție echipamente IT - laptop 

Cod CPV: 30121300-6 


