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INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de

  achiziţie publică Licenţă de teste psihologice
Contract nr. POSDRU/80/2.3/S/55526

Fundaţia  Centrul  pentru  Dezvoltarea  Întreprinderilor  Mici  şi  Mijlocii  (C.D.I.M.M.) 
Brăila, în calitate de partener al S.C.MONOPRIX S.R.L., în cadrul proiectului “FORMARE 
PROFESIONALĂ  ÎN  DOMENIUL  SERVICIILOR:  INDUSTRIE  HOTELIERĂ, 
ALIMENTAŢIE  PUBLICĂ  ŞI  COMERŢ”,  Axa  prioritară  2  “Corelarea  învăţării  pe  tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la 
Formare  Profesională  Continuă”,  invită  operatorii  economici  cu  activitate  în 
comercializarea licenţelor de teste psihologice, să depună oferte în vederea achiziţionării 
unui astfel de produs:

Licenţă de teste psihologice – cod CPV – 33156000 – 8   (1 bucată).

1. Beneficiar:  Fundaţia   Centrul   pentru   Dezvoltarea   Întreprinderilor  Mici  şi 
Mijlocii (C.D.I.M.M.)  Brăila.

2. CIF: 5848592.
3. Adresa: str. Plevna,  nr. 6,  bl. A8,  sc.1,  ap. 1,  cod postal 810111, Brăila.
4. Telefon 0239/ 616696, 0371/ 302941; Fax: 0239/ 612142.
5. E-mail: centru@cdimm.ro.
6. Procedura  aplicată  pentru  atribuirea  contractului  de  achizitie  de  produse: 

procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei.
7. Sursa  de  finanţare  a  proiectului:  Fondul  Social  European  prin  Programul 

Operaţional Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007 – 2013.
8. Tipul  contractului  pentru  care sunt  solicitate  oferte:  achiziţie  Licenţă  de  teste 

psihologice.
9. Locul de livrare al produselor: la sediul  achizitorului,  Brăila,  str. Plevna,  nr. 6, 

bl. A8, sc.1, ap.1, cod poştal 810111.
10. Termenul  limită  de  livrare:  se  va  livra  licenţa  de  teste  psihologice  în  5  zile 

calendaristice  de  la  data  recepţionării  comenzii  scrise  şi  semnate  de  către 
reprezentantul legal al achizitorului. 

11. Documentaţia   pentru   ofertanţi   şi  Caietul  de  sarcini  se  pot  ridica  de  la 
sediul Fundaţiei  Centrul  pentru  Dezvoltarea  Întreprinderilor  Mici  şi  Mijlocii 
(C.D.I.M.M.), Brăila,  str. Plevna,  nr. 6,  bl. A8,  sc. 1,  ap.1,  zilnic  între  orele 
09.00 – 17.00 sau pot fi solicitate pe fax sau e-mail.



12. Informaţii,   clarificări   se   obţin   de   la   sediul   Fundaţiei   Centrul   pentru 
Dezvoltarea Întreprinderilor  Mici şi Mijlocii (C.D.I.M.M.), Brăila, str. Plevna, nr. 6, 
bl. A8, sc. 1, ap.1, cod poştal 810111 sau la nr. de telefon: 0239/ 616696.

13. Data  limită  pentru  depunerea ofertelor: 14.10.2010 orele 15.00 la sediul din 
Brăila,  str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap.1, cod poştal 810111.
Selecţia ofertelor se va face în data de 14.10.2010, ora 15.30.

14. Limba de redactare a ofertei: limba română.
15. Criteriile   pe   care   trebuie   să   le   îndeplinească  ofertanţii   sunt   specificate 

în Documentaţia  pentru  ofertanţi.
16. Valabilitatea  ofertei: până  la  14.11.2010.
17. Criteriul   care  va  fi  utilizat pentru atribuirea contractului  de achiziţie publică 

“Preţul cel mai scăzut”.
18. Se interzice depunerea de oferte alternative.
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