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/78/3.2/A/45812
Titlul proiectului: "INVESTIŢII PENTRU UN VIITOR SĂNĂTOS (în care termenul a investi înseamnă un
angajament financiar, uman şi tehnologic pentru a obţine sănătate şi performanţă individuală şi colectivă)"

ANUNT PUBLICITAR
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:
A. Contract de prestare « Servicii de publicitate », CPV : 79341000-6
Obiectul contractului consta in publicarea unui anunt publicitar privind incheierea
proiectului "INVESTIŢII PENTRU UN VIITOR SĂNĂTOS”, intr-un cotidian local sau
central; anuntul va avea un format lizibil, minim 500 cmp.
C. Contract de prestare « Servicii de productie de televiziune”, CPV – 92221000-6
Obiectul contractului consta in difuzarea unei stiri publicitare referitoare la incheierea
proiectului "INVESTIŢII PENTRU UN VIITOR SĂNĂTOS”, la un post local de televiziune,
cu acoperire nationala, timp de minim 120 sec., la o ora de maxima audienta.
Finantarea contractelor de achizitie enumerate se realizeaza prin intermediul contractului
de finantare "INVESTIŢII PENTRU UN VIITOR SĂNĂTOS (în care termenul a investi
înseamnă un angajament financiar, uman şi tehnologic pentru a obţine sănătate şi
performanţă individuală şi colectivă)", din Fondul Social European, in cadrul POSDRU 2007
– 2013.
In ambele contracte de achizitie, criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei
castigatoare este „pretul cel mai scazut”, in conditiile respectarii criteriilor tehnice
minimale descrise in documentatia de atribuire.

Documentatia de atribuire aferenta fiecarui contract, 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 pentru toate cele trei contracte este data de
12.05.2011, orele 11.00 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.

