Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului ” ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT”
Contract POCU/82/3/7/106826

Aprobat,
Reprezentant legal
VICTOR POSTELNICU - Presedinte

Nr. inregistrare: 16.106826/10.08.2018

ANUNȚ DE PARTICIPARE
LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Achizitie servicii de editare si tiparire suporturi de curs
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe
ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI (A.G.P.V.), cu sediul în BUCUREST, cod de
înregistrare fiscală 16919630 , telefon 021/326 2279, FAX 021/326 2280 reprezentată legal de
VICTOR POSTELNICU în calitate de Presedinte, organizează achiziția directă, pentru atribuirea
contractului de achizitie privind SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE SUPORTURI DE CURS, CPV
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe
Achizitia serviciilor tipografice si servicii conexe pentru grupele formate in cadrul la programului de
formare antreprenoriala dn zona NE. Oferta va include "Cheltuiala reprezinta contravaloarea
serviciilor de editare si tiparire pentru 510 de bucati SUPORTURI DE CURS COMPETENTE
ANTREPRENORIALE SOLICITANT SI P1 . Acestea au fost estimate in functie de tarifele practicate
pentru astfel de servicii, costul unitar fiind de 25 lei/bucata, fara TVA.
Valoarea estimată a contractului de achizitie este de 15.172.5,0 lei ( TVA inclus ).
Se pot depune si oferte partiale functie de constituirea grupelor in teritoriu.
Criteriul de selecţie este „oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea obiectivului
proiectului”. Ofertanții interesați își pot depune ofertele de pret până în data de 01.12.2018, orele
Ia ADRESA DE EMAIL : achizitii@agpv.ro
Pentru evitarea apariției conflictului de interese vă anunțăm că persoanele implicate în achiziție
sunt:

- GEORGE

DIACONU, coordonator partener 1/expert formare
antreprenoriale
- ANA-ALEXANDRA SIMION, exp. organiz. evenim business si gestionare GT
Contestațiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractELOR de achizitie se depun în
termen de 24 de ore de la primirea înștiințărilor privind oferta câștigătoare, în atenția partenerului 1
ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI (A.G.P.V.) – la adresa de e-mail:
achizitii@agpv.ro
În termen de 5 zile de la soluționarea contestației de către achizitor, contestatarul poate depune
contestație la instanța judecătorească competentă. În cazul în care contestatorul depune contestație
la instanța judecătorească, are obligația de a trimite o copie a contestației și către achizitor.
Informații suplimentare se pot obține prin solicitare scrisă transmisă prin e-mail la adresa :
achizitii@agpv.ro, sau la numărul de telefon 021/326 2279 . Persoana de contact din partea
ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI (A.G.P.V.) este domnul George Diaconu –
Expert Formare Antreprenoriala.
Proiectul ” ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT” având numărul de identificare al contractului
POCU/82/3/7/106826, este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020, 3, Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiție 8.iii Activități
independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a
unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, apel de proiecte POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin
susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Vă mulțumim și așteptăm oferta dvs.

Intocmit,
George Diaconu
Expert Formare Antreprenoriala
Avizat,
GEORGE DIACONU
COORDONATOR PATENER 1

