
 
 
 
 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă  

Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială 

și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă 

Titlul proiectului: INTREPRINDERI SOCIALE PERFORMANTE IN REGIUNEA SUD EST; Contract nr.: POCU/499/4/16/128737 

Beneficiar: ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI ; Parteneri: P1 – ASOCIATIA EVA 

 

                                                                          
 

15.128737.4/31.01.2020 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ PENTRU 

Achiziția servicii de evenimente aferente campaniei de nediscriminare, egalitate de 

sanse si pentru promovarea antreprenoriatului - 79952000-2 | Servicii pentru 

evenimente 

ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI (A.G.P.V.), cu sediul în Bucuresti, 

sector 2 , 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: 

achiziționarea servicii de evenimente aferente campaniei de nediscriminare, egalitate de sanse 

si pentru promovarea antreprenoriatului - 79952000-2 | Servicii pentru evenimente  

Cerinte minime:  

- 10 evenimente de promovare a antreprenoriatului,  20/pers participante in medie la 

fiecare eveniment – 6000 ron/eveniment (tva inclus) 

- 10 evenimente in cadrul campaniei de nediscriminare si egalitate de sanse,  20/pers 

participante in medie la fiecare eveniment 7800 ron/eveniment (tva inclus) 

- Mape personalizate, pixuri si memory stick pentru fiecare eveniment 

- Sala de capacitate medie dotata cu flipchart, videoproiector si sonorizare  

Valoarea estimată a contractului de achizitie  este de 138000  lei ( TVA inclus ). 

Criteriul de selecţie este „oferta cu cele mai multe avantaje”. Ofertanții interesați își pot depune 

ofertele de pret până în data de 14.02.2020, orele 11:00, Ia ADRESA DE EMAIL : 

achizitii@agpv.ro . 

Pentru evitarea apariției conflictului de interese vă anunțăm că persoanele implicate în achiziție 

sunt: 

- Victor POSTELNICU, manager proiect   

- Liliana Postelnicu, expert comunicare  
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Contestațiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie se depun în 

termen de 24 de ore de la primirea înștiințărilor privind oferta câștigătoare, în atenția 

partenerului 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  Victor 

Postelnicu în calitate de Manager Proiect 

Proiectul ” INTREPRINDERI SOCIALE PERFORMANTE IN REGIUNEA SUD EST” având numărul 

de identificare al contractului POCU/499/4/16/128737, este cofinanțat din Fondul Social 

European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Apel   POCU/499/4/16/ 

Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră 

auto-sustenabilă. 

Vă mulțumim și așteptăm oferta dvs. 

Data: 31.01.2020 

Intocmit 

Liliana Postelnicu 

Expert Comunicare 

Avizat 

Victor Postelnicu 

Manager Proiect 

 

         


