
 

 

 

 

Anunţ de lansare procedură de achiziţie “Furnizare imprimantă multifuncţională”  
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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa Prioritara nr. 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” 
Domeniu major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” 
Titlul proiectului: „Performanţă managerială în IMM-uri - PERFORM” 
Contract: POSDRU/92/3.1/S/63242                                                        

www.perform-romania.eu                                                                                                                
Localitatea: Iaşi                           

ASOCIAŢIA PATRONATUL JUDEŢEAN AL                                                                       Data: 11.10.2011 
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII IAŞI (P.J.I.M.M. IAŞI) 
Str. Başotă, nr. 4,  
localitatea Iaşi, judeţul Iaşi, cod poştal 700082 
CIF 16335363 
Nr înregistrare: PJIMM IAŞI 321/ 11.10.2011 

 
ANUNŢ PUBLICITAR 

 
Pentru procedura de cercetare a pieţei – studiu de piaţă organizată în vederea atribuirii contractului de 

furnizare produs – echipament tehnologic (imprimantă multifuncţională) în cadrul proiectului „Performanţă 
managerială în IMM-uri - PERFORM” 

 
 

ASOCIAŢIA PATRONATUL JUDEŢEAN AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII IAŞI (P.J.I.M.M. IAŞI) în 
calitate de PARTENER, lansează procedura de achiziţie imprimantă multifuncţională CPV-30232110-8 
Imprimantă Laser 

 
1. Date de contact ale achizitorului: 

ASOCIAŢIA PATRONATUL JUDEŢEAN AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII IAŞI (P.J.I.M.M. IAŞI) 

Adresa: Str. Başotă, nr. 4, localitatea Iaşi, judeţul Iaşi, cod poştal 700082, România 

Tel/Fax: 0232.210.970, Website: www.pjimmiasi.ro, E-mail: office@pimmiasi.ro 

2. Obiectul contractului: achiziţie imprimantă multifuncţională laser 

3. Tipurile de servicii, cantităţi şi specificaţii tehnice: 

- având specificaţiile tehnice conform pct.5 din documentaţia pentru ofertanţi 

4. Procedura aplicată pentru atribuire: Procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei 

5. Documentaţia pentru ofertanţi poate fi ridicată de la sediul achizitorului pe bază de solicitare scrisă transmisă prin fax, 

email sau depusă la sediul achizitorului. 

6. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. 

7. Depunerea ofertelor: Ofertele vor fi întocmite conform precizărilor din documentaţia pentru ofertanţi şi depuse în plic 
sigilat  la sediul achizitorului, la adresa menţionată la pct. 1 până la data de 17.10.2011, ora 12.00 

8. Deschiderea ofertelor: La sediul achizitorului, în data de 17.10.2011, ora 14.00 

 

Pentru solicitarea unor informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la datele de contact sus menţionate, persoană de 
contact Neculai VIŢELARU. 

 
ASOCIAŢIA PATRONATUL JUDEŢEAN AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII IAŞI (P.J.I.M.M. IAŞI) este partener în 
proiectul: „Performanţă managerială în IMM-uri - PERFORM”, contract POSDRU/92/3.1/S/63242, cofinanţat din Fondul Social 
European prin POSDRU 2007-2013 în cadrul Axei Prioritare 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, 

Domeniu major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” 
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