
 
 
 

Nr. 559/29.04.2011 
 

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 pietei – studiu al pietei”, conform Instructiunii AM 
POSDRU nr. 26/6946/31.08.2010, în vederea achiziţiei de servicii de curierat pentru proiectul 
POSDRU/96/6.2/S/63249 intitulat „Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii”, în acest sens dorim 
achiziţionarea de: 

Servicii de curierat intern si internaţional, cod CPV 64120000-3 (Servicii de curierat (Rev.2) 
Obiectul contractului: achiziţionarea, în cadrul proiectului “Reţea de incluziune socială pe piaţa 

muncii”, de servicii de curierat intern si internaţional, care va consta în servicii poştale şi de curierat – ridicare 
şi livrare - în Iaşi şi în Ţară pentru plicuri conţinând documente, invitaţii, facturi, contracte, notificări etc. 

Se va depune oferta pentru întregul volum de servicii solicitate. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se 
acceptă oferte alternative. 

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. 

Valoarea Contractului de achiziţie : 1.500 Lei. 
Perioada de derulare a contractului: începând cu data semnării sale de către ambele părţi, până 

la data de 31.12.2011. 
 Termen de plată: în maxim 15 zile de la data emiterii facturii şi înregistrarii ei de către achizitor. 
Specificaţii tehnice ale serviciilor: sunt disponibile în mod gratuit prin accesul direct şi 

nerestricţionat la fişierul electronic accesibil la adresa proprie de internet www.caritas-iasi.ro. Invitaţia de 
participare şi documentaţia privind prezenta procedura de achizitie sunt disponibile şi pot fi obţinute în mod 
gratuit de pe site-ul propriu: 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 06.05.2011, 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 06.05.2011, ora.10.00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi, din Iasi str. Sărărie 

nr.134, cod postal 700116, în data de 06.05.2011, ora 11.00, şi pot participa persoane fizice / 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, fax 0232.217.998, email: contact@caritas-iasi.ro, persoana de contact Mihaela 
Martoncă. 

Data publicării pe pagina proprie de internet: 29.04.2011.      


