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ANUNł ACHIZIłIE PUBLICĂ CONTRACT FURNIZARE  ECHIPAMENTE IT, 

COD CPV 30213200-7; 30121400-7; 30232110-8; 38653400-1; 38652120-7, 48317000-3 

ASOCIAłIA PAKIV ROMÂNIA în parteneriat cu SC SYNTHESIS MANAGEMENT 
CONSULTING SRL implementează proiectul „MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL 
TURISMULUI”, ID 76173, cofinanŃat din Fondul Social European, prin Programul OperaŃional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active 
de ocupare”, Domeniul major de intervenŃie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de 
ocupare” începând cu data de 1.11.2010.  

În cadrul acestui proiect ASOCIAłIA PAKIV ROMÂNIA intenŃionează să atribuie 
contractul de furnizare echipamente IT (laptop, imprimantă color A3, imprimantă alb-negru laser, 
videoproiector, ecran proiecŃie), cod CPV: 30213200-7; 30121400-7; 30232110-8; 38653400-1; 
38652120-7, 48317000-3, prin aplicarea procedurii de prospectarea a pieŃei – studiu de piaŃă conform 
InstrucŃiunii nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achiziŃiilor necesare implementării proiectelor 
finanŃate prin POSDRU 2007-2013. 
 
Descrierea obiectului contractului: 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziŃionarea în cadrul proiectului “MĂSURI 
INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI” de  echipamente IT (laptop, imprimantă color A3, 
imprimantă alb-negru laser, videoproiector, ecran proiecŃie, licenŃe windows), cod CPV 30213200-7; 
30121400-7; 30232110-8; 38653400-1; 38652120-7, 48317000-3.  Furnizorul va va livra produsele 
mai sus menționate la comanda fermă a beneficiarului, efectuată cu cel puțin 3 zile înainte de 
termenul de livrare al produselor. 

DocumentaŃia de atribuire poate fi descărcată de pe site-ul www.pakiv-turism.ro sau ridicată 
gratuit de la sediul Beneficiarului din Alba Iulia, Str Republicii, nr. 40, cod. 510130, persoană de 
contact Dan Enache - responsabil financiar, de la care pot fi obŃinute informatii suplimentare legate de 
contractul de achiziŃie mai sus menŃionat. 
 
Sursa de finanŃare: Bugetul proiectului „MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL 
TURISMULUI”, ID 76173. 
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Adresa unde se primesc ofertele: Operatorii interesaŃi pot transmite oferta prin poştă, curierat sau 
depunere personală, pe adresa beneficiarului : Alba Iulia, Str Republicii, nr. 40, cod. 510130, în atenŃia 
d-lui Dan Enache-responsabil financiar. 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: PreŃul cel mai scăzut. 
 
Mod de prezentare al ofertei: Ofertele trebuie redactate în limba română. PreŃul trebuie să fie 
exprimat în lei (referinŃă curs euro  4.1146 din data 08.04.2011), fără TVA inclus. 
 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: termen de 60 zile de la data limită de depunere a ofertei. 
 
Termen limită de depundere a ofertelor: 22.04.2011  ora 15.00 
Deschiderea ofertelor: se va face la sediul beneficiarului din Alba Iulia, Str Republicii, nr. 40, cod. 
510130, în data de 22.04.2011  ora 17.00. 
 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea 
indicată mai sus va fi respinsă. 
 
 
 
Preşedinte/Manager Proiect,                                                  Expert Implementare, 
Gruia Ioan Bumbu                                                                                            Ramona Cucea 

 
 

Alba Iulia, 08.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


