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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ PENTRU 

 

 de cartuse tonere si consumabile pentru imprimante si multifunctionale 
CPV- 30125100-2; 

pentru proiectul “Entrepreneurship for doers! - Dezvoltare sustenabilă în regiunea Nord-Est”, 
POCU/82/3/7/104437, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

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 
achizitionarea de  cartuse tonere si consumabile pentru imprimante si multifunctionale 
CPV- 30125100-2;  
Cerinte minime:  
Furnizarea de cartuse toner si consumabile conform comenzilor lansate de beneficiar.  
Valoarea estimată a contractului de achizitie  este de 29.998  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 30.05.2018, 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, presedinte   
- Oana Iancu, coordonator partener 
 
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 doamna  Oana 
Iancu în calitate de Coordonator Partener.  
 
Proiectul ”Entrepreneurship for doers! - Dezvoltare sustenabilă în regiunea Nord-Est” 
având numărul de identificare al contractului POCU/82/3/7/104437, este cofinanțat din 
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Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 
POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din 
zona urbană. 
 
Vă mulțumim și așteptăm oferta dvs. 
Data: 15.05.2018 
 
    Intocmit 

 
Atena Anghel 

Expert Campanii Comunicare si Organizare Evenimente 


