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                                         ANUNŢ 

CERERE DE OFERTE 
pentru achiziţia de Mape de  prezentare 

 
 
 

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale  achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 
nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi al contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile şi completările ulterioare, prin achiziţie directă, 

 
Urmatoarele produse: 
 
Mapa prezentare,  
conform specificaţiilor tehnice anexate: 
 
1.Mapa prezentare,policromie coperta 1 si coperta 4,carton colotech 160 gr/mp,2 
biguri,tiraj   50 buc. 
 
2.Stick Memory 4 GB,tiraj 50 buc. 
 
3.Inscriptionare Stick 1-5  culori, tiraj 50 buc. 
 
1. Procedura aplicată: Achiziţie directă din SEAP/sau de la operatorii economici cu 
activitate în domeniu, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 şi al 
procedurilor interne aprobate  
2. Sursa de finanţare: program Plan Sectorial  – A.N.C.S. 
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „preţul cel mai scăzut”. Oferta 
tehnică şi financiară poate fi transmisă prin e-mail sau pe. fax până pe data de 
12.06.2012, ora 10,00. 
4. Achiziţia se va face prin intermediul SEAP/ sau de la operatori economici cu 
activitate în domeniu. 
5. Caiet de sarcini – specificaţii tehnice, anexate prezentei. 
6. Preţul va fi exprimat în RON, fără T.V.A.  
7. Termenul de realizare: 26.06.2012 

http://www.incsmps.ro
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Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să indice numărul contului si banca, 
datele de contact si adresa ofertantului. 
8. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : 
PREŢUL CEL MAI SCĂZUT (în lei)  
Plata se va face prin O.P. în contul societatii, în baza facturii fiscale. 
Operatorii economici interesaţi să depună oferta o pot face la adresele de e-mail 
adumitrescu@incsmps.ro sau iuliana.durlut@incsmps.ro sau la nr. de fax 
021.311.75.95. 
 
Iuliana Durlut 
Director Economic 
Data: 04.06.2012.      
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