
 
 
 

Nr.241/17.02.2011 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi are plăcerea de a vă anunţa demararea procedurii de 
achiziţie publică, prin intermediul procedurii de cercetare a pieţei-studiu al pieţei conform 
Instructiunii AM POSDRU nr. 26/6946/31.08.2010 – Anexa 1, în vederea organizării conferinţei de 
lansare a proiectului POSDRU/96/6.2/S/63249 intitulat „Reţea de incluziune socială pe piaţa 
muncii, în acest sens dorim achiziţionarea următoarelor: 
 
Produse informative şi de promovare pentru anul 2011 în cadrul proiectul ui „Re ţea de incluziune 
social ă pe pia ţa muncii” POSDRU/96/6.2/S/63249 - Cod CPV 39294100- 0 

 
Oferta este împărţită în 2 loturi. Nu se acceptă oferte parţiale în cadrul aceluiaşi lot. Nu se 

acceptă oferte alternative. 
Sursa de finan ţare : Fondul Social European, Programul Operaţional Structural 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” – 
D.M.I 6.2 „Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. 

Perioada de derulare a contractului: LOT 1 – 10 lun i începând cu data semnării sale de 
către ambele părţi ; LOT 2 – 5 luni începând cu data semnării sale de către ambele părţi, cu 
menţiunile din documentaţia de atribuire. 

 Termen de plat ă: LOT 1  în maxim 30 zile de la data emiterii facturii şi înregistrarii ei de 
către achizitor ; LOT 2 în maxim 15 zile de la data emiterii facturii şi înregistrarii ei de către 
achizitor. 

Loc principal de prestare: la sediul furnizorului. 
Specifica ţii tehnice: a serviciilor este disponibilă în mod gratuit prin accesul direct şi 

nerestricţionat la fişierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.caritas-iasi.ro. In 
vitaţia de participare şi documentaţia privind prezenta achiziţie sunt disponibile şi pot fi obţinute în 
mod gratuit de pe site-ul propriu: http://www.caritas-iasi.ro, sau prin transmiterea unei solicitări 
scrise adresate Centrului Diecezan Caritas Iaşi cu sediul în Iaşi, str. Sărărie nr.134, cod poştal 
700116, tel. 0232.210.085, fax 0232.217.998, e-mail: contact@caritas-iasi.ro, până la data limită 
de depunere a ofertelor 23.02.2011, ora 10:00.  

Criteriul de atribuire este : preţul cel mai scăzut.  
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 23.02.2011, ora.10.00 . 
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi, în data de 

23.02.2011, ora 11.00 , şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de 
prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei pentru ofertanţi. 

Informaţii suplimentare privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul 
achizitorului sau prin telefon 0232.210.085, mobil 0747.131.693, fax 0232.217.998, email: 
contact@caritas-iasi.ro, persoana de contact Mihaela Martoncă. 

Data publicării pe pagina proprie de internet: 17.02.2011.      


