Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investește în oameni!”

____________________________________________________________________________________

Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta cu adresa de contact în Str. Constantin Sandu Aldea nr. 22,
sector 1, Bucuresti, România, în cadrul proiectului „Economia socială o soluţie pentru mediul
înconjurator” – contract POSDRU/84/6.1/S/58430, publică prezenta cerere de ofertă pentru
atribuitea unui contract de furnizare cântar industrial omologat metrologic - cod CPV 429232303:
Obiectul şi locul de implementare a contractului: furnizare cântar industrial omologat metrologic;
municipiul Bucureşti.
Tipul şi durata contractului: Furnizare; de la semnarea contractului pâna la 31.12.2013.
Informaţii despre obiectul contractului: furnizare cântar industrial omologat metrologic , pentru
cântărirea de sarcini medii şi produse voluminoase, certificat pentru tranzacţii comerciale,
pentru Întreprinderea socială din Bucureşti.
Prezentarea specificaţiilor tehnice minime se regăseste în Documentaţia pentru ofertanţi.
Acolo unde în cerinţele tehnice este specificat numele unui producător/ procedeu/ origine/
sursă/ marcă se va citi „ .... sau echivalent”.
Valoarea estimată: 5.000 ron.
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): 4,3625 RON/euro, curs BNR la
24.05.2013.
Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut.
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 31.05.2013, ora 13:00.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 31.05.2013, ora 14:00.
Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Str. Constantin Sandu
Aldea nr. 22, sector 1, Bucureşti.
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: de la adresa de contact a Asociaţiei
Salvaţi Dunărea şi Delta din Str. Constantin Sandu Aldea nr. 22, sector 1, Bucureşti, prin
solicitare scrisă adresată prin posta/fax/email Asociaţiei Salvaţi Dunărea şi Delta la adresa
mentionată, fax 021.319.49.31, e-mail: office@salvatidelta.ro, persoană de contact: Duţă
Ramona.
Pentru mai multe informaţii legate de proiect, puteţi accesa pagina de internet
www.salvatidelta.ro
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Proiectul Economia socială, o soluție pentru mediul înconjurător este implementat de
Asociația Salvați Dunărea și Delta în parteneriat cu SC Eco-Rom Ambalaje SA
www.eco-social.ro

