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ANUNŢ PUBLICITAR
pentru servicii de traduceri text din limba română în limba engleză

INFORMAŢII GENERALE
Asociația Centrul Syene pentru Educație, cod fiscal 31463676, adresă: Str. Aleea Poiana
Sibiului, Nr. 1, Bl. C4, Sc. A, ap. 2, implementează proiectul Politici publice pentru Educație
(EDUPOL), cod SIPOCA 171, Cod MySMIS 112405, finanțat în cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar
eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune
în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul
de afaceri în concordanță cu SCAP (Contract de finanțare nr. 87/27.03.2018 între Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Asociația Centrul Syene pentru Educație).
Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 16 luni, având o valoarea totală și eligibilă de 878,609
lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 861,036.82 lei (valoarea eligibilă
nerambursabilă din Fondul Social European este de 723,131.98 lei, iar valoarea eligibilă
nerambursabilă din bugetul național este de 137,904.84 lei).
OBIECTUL ACHIZIŢIEI
Asociația Centrul Syene pentru Educație intenționează să achiziționeze servicii de traducere
text din limba română în limba engleză a analizei privind integrarea noilor tehnologii în educație
(100 de pagini standard – 2,000 caractere per pagină) – analiza nu a fost lansată public și
poate fi pusă la dispoziției la solicitarea ofertanților interesați în vederea construirii ofertei.
Prețul estimativ al contractului este de 2000 lei fără TVA (20 lei fără TVA/pagină standard),
2380 lei cu TVA.

PREZENTAREA OFERTEI
Data limită pentru primirea ofertelor este 28.11.2018, ora 16.00, la adresa Str. Dr. Ion
Ghiulamila, nr. 22, Sector 5, București sau email office@syene.ro.
Oferta va conține descrierea serviciilor, termenul propus de livrare și prețul pe pagină standard.
Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA, pe pagină standard. Criteriul de selecție: prețul cel mai
mic.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

