
 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 3 ”Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” 

Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/77/3.2/A/56709 

Titlul proiectului: “PERISCOP – PERformanta Intreprinderii depinde de Specializarea Competentelor 

Personalului 

                                                    

ANUNT DE PARTICIPARE 

 

S.C. TIGITRANS S.A Constanta, cu sediul in Constanta, Incinta Port, cladirea Bursa 

Noua, cam.116/120 si 127/129, cod postal 900900, jud. Constanta, cod unic de 

inregistrare 6743608, telefon 0241/691200, fax. 0241/690400, e-mail: 

office@tigitrans.ro, anunta initierea procedurii de cercetare a pietei – studiu de piata 

(conform Instructiune AMPOSDRU nr.26/31.08.2010), in vederea atribuirii 

urmatoarelor contracte de achizitie: 

 

1. Contract de furnizare accesorii de sudura - Trusa de sudura oxiacetilenica ,  

    CPV: 44315100-2.    

    Obiectul contractului consta in achizitionarea a 5 truse de sudura oxiacetilenica. 

2. Contract de furnizare Cuptor electric de calcinat electrozi tip SET, CPV: 39711361-7.  

Obiectul contractului consta in achizitionarea a 2 cuptoare de calcinat electrozi tip 

SET 

3. Contract de furnizare Tabla interactiva , CPV: 32322000-6.    

    Obiectul contractului consta in achizitionarea unei table interactive cu videoproiector 

incorporat si stand mobil. 

Specificatiile tehnice ale achizitiilor enumerate mai sus, sunt descrise detaliat in 

Documentatia pentru ofertanti. 

Finantarea contractului de achizitie se realizeaza prin intermediul contractului de finantare 

POSDRU/77/3.2/A/56709, avand ca obiect cofinantarea proiectului « “PERISCOP – 

PERformanta Intreprinderii depinde de Specializarea Competentelor Personalului» din 

Fondul Social European, in cadrul POSDRU 2007 – 2013. 

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: selectia ofertei se va 

realiza pe baza criteriului pretul cel mai scazut, in conditiiile respectarii criteriilor 

tehnice minimale descrise in documentatia de atribuire. 

Documentatia de atribuire, in baza careia trebuie elaborata oferta poate fi obtinuta 

gratuit, direct de la sediul beneficiarului sau prin solicitare telefonica sau electronica 

adresata beneficiarului. 

Termenul limita de depunerea ofertelor este data de 24.01.2011, orele 12.00 la sediul 

beneficiarului din Mun. Constanta, Incinta Port, cladirea Bursa Noua, cam.116/120 si 

127/129. 

Relatii suplimentare si clarificari se pot obtine la telefonul 0241/691200 sau mobil 

0722308559, persoana de contact Gabur Octavian. 

mailto:office@tigitrans.ro

