Nr. 454/17.04.2015

ANUNŢ PUBLICITAR
SC PRIMASERV SRL, beneficiar de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul proiectului „DIRECT PE PIATA MUNCII - Masuri
integrate de crestere a ratei de ocupare a somerilor din zonele foste industrializate din regiunile SudVest Oltenia si Sud-Muntenia prin dezvoltarea competentelor in domeniul Constructiilor si Comertului
in vederea insertiei pe piata muncii si a auto-ocuparii”, organizează:
Procedura deschisă de prospectare a pieţei – studiu de piaţă, conform instrucţiunii
AM POSDRU nr. 79 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120
din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor
finanțate din instrumente structurale, obiectivul ”Convergență”, pentru achiziționarea
de servicii de realizare si actualizare pagina web

COD CPV 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)
COD CPV 72267000-4 Servicii de mentenanta tehnica (intretinere, actualizare si reparatii software)
pagina web
Obiectul contractului: servicii de realizare si actualizare pagina web pentru implementarea proiectului
POSDRU/183/5.1/S/152373: „DIRECT PE PIATA MUNCII - Masuri integrate de crestere a ratei de
ocupare a somerilor din zonele foste industrializate din regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia
prin dezvoltarea competentelor in domeniul Constructiilor si Comertului in vederea insertiei pe piata
muncii si a auto-ocuparii”.
Cerinţe obligatorii:
Prezentarea documentelor de calificare – în conformitate cu Documentaţia pentru ofertanţi;
Prestarea de servicii de realizare si actualizare pagina web;
Perioada contractului: 1 luna pentru realizarea website-ului si pana la data de 25 decembrie 2015
pentru actualizarea acestuia ;
Plata pe bază de factură fiscală.
Oferta se exprimă în lei, fără şi cu TVA, şi este valabilă cel puţin 60 de zile calendaristice de la data emiterii.
Criteriul de selecţie, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de mai sus, va fi preţul cel mai scăzut.
Documentația pentru ofertanți, precum şi informaţii suplimentare se pot solicita la punctul de lucru al
beneficiarului, prin e-mail sau fax, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.
Sursa de finanţare: cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi fonduri proprii.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 24.04.2015, ora 10.00.
Adresa: Craiova, Calea Bucuresti, bl.A12, sc. 2, ap. 2, Localitate: Craiova, Tara: România
Punct de lucru pentru corespondenţă: Bulevardul Nicolae Titulescu Nr. 66A, cod postal 200142,
Localitate: Craiova, Tara: România
Persoana de contact: Dl Bivolaru Vasile, consilier juridic: directpepiatamuncii@primaserv.ro.

