Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Investeşte în oameni !
Titlul proiectului: „La un click de educaţia modernă şi eficientă”
Axa prioritară 1. Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societații bazate pe cunoaștere
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/ 62150

ANUNȚ DE TIP ERATĂ
La documentația de atribuire la procedura pentru achiziţia de
„Servicii de difuzare spoturi publicitare”
în cadrul proiectului „La un click de educaţia modernă şi eficientă”, ID 62150
S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81,
Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează prin
Procedura de achiziție conform Ordinului nr. 1050 din 26.10.2012,
Servicii de difuzare spoturi publicitare
pentru implementarea proiectului „La un click de educația modernă și eficientă” finanţat prin
FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007–2013, Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3.
„Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională”.
Cod CPV: 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate
Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul
Social European şi din bugetul naţional.
Se coreleaza precizarile din Specificatiile tehnice aferente LOTULUI 2 cu precizarile de la
pozitia 4, sectiunea „Difuzarea unui banner online” pentru Lotul 2 din tabelul din Anexa
la Formularul 10 – Centralizator de preturi, atasat la Documentația de atribuire si prin
urmare, se corecteaza precizarea de la pozitia 4 indicata mai sus (pag. 50 din Documentatia de
atribuire) după cum urmează:

In loc de:
“Publicare timp de 10 zile pe 7 portaluri internet cu cel putin 500.000 de vizitatori unici pe luna
per portal (din care un portal de stiri generale, un portal economico-financiar si un portal de
stiinta-cercetare”,
Se va citi:
“Publicare timp de 5 zile pe 6 portaluri internet cu cel putin 500.000 de vizitatori unici pe luna
per portal (din care un portal de stiri generale, un portal economico-financiar si un portal de
stiinta-cercetare”
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Celelalte informaţii raman nemodificate.
Anexa la Formularul 10 corectata este disponibila pentru descarcare pe site-ul SIVECO in
cadrul anuntului de participare la procedura pentru achiziţia de „Servicii de difuzare spoturi
publicitare” pe 2 LOTURI în cadrul proiectului „La un click de educaţia modernă şi eficientă”ID
62150.
In vederea depunerii ofertei pentru prezenta procedura de achizitie se va utiliza Anexa la
Formularul 10 conform modelului postat pe siteul www.siveco.ro in data de 13.09.2013.
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