Investește în oameni!
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
AXA PRIORITARĂ 6 - „Promovarea incluziunii sociale“
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 6.3 - „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii“
Titlu proiect: FEMINIS - Să progresăm împreună!
Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/144/6.3/S/130725
Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA PENTRU ACHIZIŢIA DE
"CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTĂ/MULTIFUNCŢIONALĂ LASER " ÎN
CADRUL PROIECTULUI "FEMINIS - SA PROGRESAM IMPREUNA!" – ID 130725
Fundatia “LUMINA INSTITUTII DE INVATAMANT”, cu sediul în Bucureşti,
Soseaua Colentina, nr. 64B, Sector 2, tel: +40212403055; fax: +40212403033,
achiziţionează prin procedura de „achiziţie directă” conform Ordinului ministrului
fondurilor europene nr.1120/15.10.2013 (publicat in Monitorul oficial , Partea I,
nr.650 din 22.10.2013), pentru aprobarea „Procedurii simplificate aplicata de
beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale,
obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proectelor finantate prin mecanismele
financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrari”;, „Consumabile pentru imprimantă/multifuncţionlă laser”, necesare pentru
implementarea proiectului FEMINIS - Sa progresam impreuna!, proiect cofinanţat
din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finanţare
POSDRU/144/6.3/S/130725, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”;
Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.
Codul de clasificare CPV : 30125000-1– Piese şi accesorii pentru
fotocopiatoare
Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă
acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.
Bugetul maxim: 105.000 lei fara TVA
Ofertele se vor depune până la data de 12.06.2014 ora 12:00 la sediul
Fundatiei “LUMINA INSTITUTII DE INVATAMANT”, cu sediul în Bucureşti, Soseaua
Colentina, nr. 64B, Sector 2, tel: +40212403055; fax: +40212403033, în vederea
atribuirii contractului pe baza criteriului "preţul cel mai scăzut".
Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.
Valabilitatea ofertei: 30 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.
Durata contractului: de la semnarea contractului pana la 31.07.2015.
Documentatia pentru ofertanti se poate obţine în mod gratuit de pe pagina
noastră de internet http://www.lumina.org sau de la sediul nostru.
Persoana de contact Gheorghiu Vali, e-mail: vali.gheorghiu@yahoo.com, tel
+40 721212349
Manager proiect,
Prof.dr.Padem HǕSEYIN

Beneficiar: Funda ia Lumina Institu ii de Învă ământ
Adresa: os. Colentina nr. 64b, Sector 2, 021187 Bucure ti, România
Telefon: 021.240.30.22 - Fax: 021.240.30.33
E-mail: feminis@lumina.org
http://feminis.lumina.org

Specialist achizitii,
Vali Gheorghiu
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