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ANUNT  PUBLICITAR 
 

ACHIZITIE Pachet software pentru analiza statistica a datelor  rezultate din masuratori si pentru 
controlul variabilitatii , precum si pentru postprocesarea datelor rezultate din masuratori ( 11 buc. 

soft pentru analiza statistica ; 5 buc. soft  pentru controlul varialbilitatii si postprocesare 
Cod CPV 48463000 

 
SC COMPA SA Sibiu in calitate de Partener in cadrul proiectului POSDRU/80/2.3/57719 “Cresterea 
competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul “Tehnician 
metrolog’’, a carui beneficiar este SC CRIVAS CONSULT SRL, proiect cofinantat prin Fondul Social European 
prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeste in oameni”, 
Axa prioritara 2:’’Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii’’, Domeniul major de interventie 
2.3:„Acces si participare la Formare Profesionala Continua (FPC)”, achizitioneaza: 

- Pachet software pentru analiza statistica a datelor  rezultate din masuratori si pentru controlul 
variabilitatii , precum si pentru postprocesarea datelor rezultate din masuratori ( 11 buc. soft pentru analiza 
statistica ; 5 buc. soft  pentru controlul varialbilitatii si postprocesare 
 
Produsele vor fi livrate la sediul central ala achzitorului : Str. Henri Coanda, Nr. 8,Sibiu,  jud. Sibiu, tara 
Romania 
Tipul si durata contractului: Contract de furnizare; Durata contractului : de la data semnarii de catre parti pana 
la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de catre parti.  
Valoarea estimată: maxim 69.000, lei fara TVA, respectiv 15.600,98 Euro la cursul BNR din data de 04.04.2013, 
1Euro= 4.4228 Lei. 
Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic  
Procedura aplicata:  Procedura competitiva 
Data limita pentru primirea ofertelor de pret este: 19.04.2013 , ora 12.00a.m, la adresa, str. Henri 
Coanda, nr. 8, Sibiu, tara Romania 
Data si ora deschiderii ofertelor:19.04. 2013, ora 14.00 
 
Intreaga documentatie pentru ofertanti se poate ridica direct de la sediul Achizitorului: str. Henri 
Coanda, nr. 8, Sibiu, Romania , iar informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0269/239400 int.203, 
intre orele 8.00-16.00, fax. 0269/237770 sau la urmatoarea adresa de e-mail cristi.scurtu@compa.ro, 
persoana de contact: Cristi Scurtu. 

 


