Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare””
Domeniul major de intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România”
Contract: POSDRU/82/5.1/S/57743
Nr. 24/30.09.2010
In atentia operatorilor economici, potentiali ofertanti la procedura de achitzitie organizata in
vederea atribuirii „Contractului de servicii de publicitate “ in cadrul proiectului „Calificări europene
pentru centrele turistice din România”, Contract : POSDRU/82/5.1/S/57743, cofinantat de catre Fondul
Social European – FSE prin Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane –
2007-2013”.

ERATĂ Nr. 1
LA INVITAŢIA DE PARTICIPARE - DOCUMENTAȚIA PENTRU OFERTANȚI PENTRU
ACHIZIȚIA DE ” SERVICII DE PUBLICITATE”

Referinţă: procedura de achiziție a serviciilor de publicitate conform Instrucţiunii nr. 26 a
AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementării proiectelor
finanțate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii
de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE și din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 20072013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în
conformitate cu art. 8 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc
cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1., pentru proiectul „Calificări europene pentru centrele turistice
din România”, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, lansat de Fundația Universitară ”Dunărea – Marea Neagră”,
în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorganr. 38, Județul
Constanța, Cod poștal: 905500,
Datele din INVITAŢIA DE PARTICIPARE se modifică astfel:
Forma veche

Forma noua

8. Date privind ofertele:
a) Termenul-limită de primire a ofertelor:
04.10.2010, ora 10:00.
e) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:
04.10.2010, ora 12:00, la sediul achizitorului din
Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38,

a)Termenul-limită
de
primire
a
ofertelor:
20.10.2010, ora 10:00.
e) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:
20.10.2010., ora 12:00, la sediul achizitorului din
Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38,
Judetul Constanta, Cod Postal: 905500
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Judetul Constanta, Cod Postal: 905500
g) Data limita pentru solicitarea de clarificari:
01.10.2010, ora 10.00.

Datele din DOCUMENTAȚIA PENTRU
PUBLICITATE” se modifică astfel:

g) Data limita pentru solicitarea de clarificari:
17.10.2010., ora 10.00.

OFERTANȚI

PENTRU

ACHIZIȚIA

”

SERVICII

DE

Forma veche
La punctul 1.
1.2
a) Termenul limită de
depunere a ofertelor ( data și ora):.04.10.2010, ora
00
10

Forma Noua
1.2 a) Termenul limită de depunere a ofertelor
00
( data și ora):.20.10.2010, ora 10

La punctul 4 .
4.3 Perioada minimă de valabilitate a ofertei - Până
la: 03.12.2010
4.4 Modul de prezentare a ofertei
( tehnic și financiar) - ... Oferta va fi transmisă
până cel mai târziu la data de 04.10.2010, ora
10.00.
Ofertele pot fi transmise până la data de
04.10.2010, ora 10.00, la sediul Fundației
Universitare Dunărea Marea Neagră, adresa:
Complex Calipso, Venus – Mangalia, Cod.905500,
Județul Constanța. Oferta va fi exprimată în lei, la
adresele
de
e-mail
info@fudmn.ro,
emilia_bodnaras@yahoo.com
si
cristina.bodnaras@fudmn.ro.

Perioada minimă de valabilitate a ofertei - Până la:
19.12.2010

Solicitările de clarificări pot fi transmise
până la data de 01.10.2010, ora 10.00.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 04.10.2010,
ora 12:00, la sediul achizitorului din din Venus –
Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Judetul
Constanta, Cod Postal: 905500.

Solicitările de clarificări pot fi transmise
până la data de 17.10.2010, ora 10.00.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 20.10.2010,
ora 12:00, la sediul achizitorului din din Venus –
Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Judetul
Constanta, Cod Postal: 905500.

4.4 Modul de prezentare a ofertei
( tehnic și financiar) - ... Oferta va fi transmisă
până cel mai târziu la data de 20.10.2010, ora
10.00.
Ofertele pot fi transmise până la data de
20.10.2010, ora 10.00, la sediul Fundației
Universitare Dunărea Marea Neagră, adresa:
Complex Calipso, Venus – Mangalia, Cod.905500,
Județul Constanța. Oferta va fi exprimată în lei, la
adresele
de
e-mail
info@fudmn.ro,
emilia_bodnaras@yahoo.com
si
cristina.bodnaras@fudmn.ro.

Data anuntului: 30.09.2010
Manager de proiect
Emil Bodnăraș
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