Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţie de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: Invaţă lucrând! Practica asigură succesul în carieră.
Codul proiectului: POSDRU/161/2.1./G/139293

Anunţ publicitate
Achiziţie publică- achiziţie directă prin selecţie de ofertă - studiu de piaţă
“Consumabile instruire”
Secţiunea 1: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU publică prezenta achiziţie directă off-line pentru
achiziţionarea de “Consumabile instruire”
Adresa: B-dul Victoriei, nr. 10
WEB: http://www.ulbsibiu.ro/
Tel.: 0269 217779
Secţiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE ATRIBUIRE
1. Denumire contract: furnizare de produse
2. Obiectul contractului : Achiziţie de produse: “Consumabile instruire”
3. Tip contract: Coduri CPV: 30230000-0, 31400000-0
4, Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut
5. Durata contractului va fi: până la 05.11. 2015
Sectiunea III: SCURTĂ DESCRIERE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE ŞI
RESURSELE DE FINANŢARE ALE ACESTUIA
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, în calitate de beneficiar al proiectului POSDRU / 161 / 2.1. / G / 139293, cu titlul
" Invaţă lucrând! Practica asigură succesul în carieră ", proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul
Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013, publica prezenta achizitie directă off-line
organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare de produse “Consumabile instruire”
Secţiunea IV: INFORMATII PRIVIND MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
Pentru atribuirea contractului se va organiza achizitie directa off-line.
Ofertantul care va formula oferta va depune urmatoarele documente de calificare:
 Declaraţia privind neîncadrarea în pevederile art.l 80 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare,
 Declaraţia privind neîncadrarea în pevederile art.181 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completarile ulterioare,
 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, original, sau copie conform cu originalul şi semnătura,
 Declaraţie privind inexistenţa conflictului de interese
Oferta financiară se întocmeşte în preţuri lei RON exclusiv TVA.Preţurile vor rămâne ferme, neputînd fi
schimbate ulterior pe durata derulării contractului .
Sursa de obţinere a informaţiilor suplimentare şi a documentelor:
Documentul în baza căruia se va formula oferta ce conţine specificaţiile tehnice ale produselor şi valoarea
estimată a achiziţei se va ridica de la sediul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Bd. Victoriei, nr. 10, secretariat
D.G.A., sau se pot solicita la adresa de e-mail: achizitiipublice@ulbsibiu .ro. tel. : 0269217779, int.137 în
perioada 30.06 – 03.07.2015, orele 8.00-15.00.
Mai multe informaţii în legatură cu această achiziţie se pot obţine la e-mail: achizitiipublice@ulbsibiu .ro. tel. :
0269217779, int.137.
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