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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI 
anunţă achiziţionarea de Servicii de multiplicare 

 prin “procedura de prospectare a pieței, studiu al pieței” 
în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/63249  - Rețea de incluziune socială pe piața muncii 

 
Data publicării anunţului pe pagina proprie de internet: 14.02.2012 

 
1. Obiectul contractului: Servicii de multiplicare CPV 79800000-2  
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: “procedura de prospectare a pieței, 
studiu al pieței”, desfaşurată în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010.   
 3. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Structural Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” – D.M.I 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a 
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” şi surse proprii. 
4. Specificaţii tehnice ale serviciilor: sunt disponibile în mod gratuit prin accesul direct şi nerestricţionat la 
fişierul electronic (documentaţia pentru ofertanţi) accesibil la adresa proprie de internet: www.caritas-iasi.ro.  
5. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conţine obligatoriu urmatoarele documente – Documente de 
calificare și Oferta tehnică şi financiară, conform cerinţelor descrise în Documentaţia pentru ofertanţi.  
6. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parțiale.    
7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Prețul cel mai scăzut. 
8. Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi situat 
în Iaşi, str. Sărărie nr.134, 700116, până la data de 21.02.2012, ora 12.00. 
9. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi din Iaşi, str. Sărărie nr.134, cod 
poştal 700116, în data de 21.02.2012 ora 12.00, şi pot participa persoane fizice/juridice române/străine, care 
au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei pentru ofertanţi. 
 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic la sediul achizitorului, tel. 0232.210.085, fax 0232.217.998, e-
mail: contact@caritas-iasi.ro, până la data limită de depunere a ofertelor 21.02.2012, ora 12.00, persoana de 
contact: Mihaela Martoncă – responsabil achiziții. 
 


