Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 3. Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie: 3.3. „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor
pentru parteneri sociali şi societatea civilă”
Titlul proiectului: Acţionăm responsabil! – Reţeaua Socială RSC
Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/62864
CERERE DE OFERTĂ
pentru achiziţionarea de echipament foto, video şi proiecţie pentru proiectul “ACŢIONĂM
RESPONSABIL – Reţeaua socială RSC”
1. FEDERAŢIA JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL ROMÂNIA, cu sediul în
Bucureşti, str. Teodor Ştefănescu, nr. 6, sector 3, tel: 0733069553, fax: 0318166896,
achiziţionează pentru proiectul “Acţionăm responsabil! – Reţeaua socială RSC”
următoarele echipamente (conform caietului de sarcini):
a. Aparate de fotografiat: Cod CPV – 38651000-3
b. Aparate de înregistrare video: Cod CPV – 32333100-7
c.

Aparate de proiecţie: Cod CPV – 38652100-1

2. Achiziţionarea produselor se va desfăşura prin achiziţie directă conform art. 4 din
Instrucţiunea nr. 26 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării
proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, elaborată de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale – Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane.
3. Specificaţiile produselor sunt redate în caietul de sarcini.
4. Oferta trebuie să fie valabilă o perioadă de minim 60 de zile.
5. Termenul limită de primire a ofertelor este 14 Februarie 2011.
6. Preţul va fi exprimat ferm în lei (RON), fără TVA.
7. Valoarea maximă estimată pentru această procedură de achiziţie este de 35.000
RON fără TVA.
8. Criteriul de atribuire este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
economic”.
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9. Clauza contractuală obligatorie: ofertantul nu va depune decât o singură ofertă
individuală.
10. Ofertele

se

primesc

în

limba

română

la

adresa

de

e-mail:

achizitii@actionamresponsabil.ro sau la adresa: Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 224, bl.
D5, et. 4, ap. 15, sector 1.
11. Contestațiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie se
depun în termen de 24 de ore de la primirea înștiințărilor privind oferta câștigătoare la
Junior Chamber International România, la adresa din București, Teodor Ștefănescu,
nr. 6, sector 3, email:mp@jci.ro, fax: 0318166896. În termen de 5 zile de la
soluționarea contestației de către achizitor, contestatarul poate depune contestație la
instanța judecătorească competentă, respectiv Judecătoria Sectorului 3, str. Ilfov, nr.
6, Sector 5, București. În cazul în care contestatorul depune contestație la instanța
judecătorească, are obligația de a trimite o copie a contestației și către achizitor
12. Informaţiile suplimentare şi documentaţia pentru ofertă (caietul de sarcini) se pot
obţine gratuit prin tel: 0762 248 177 sau e-mail: achizitii@actionamresponsabil.ro,
precum şi la adresa din: Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 224, bl. D5, et. 4, ap. 15,
sector 1.

Vă mulţumim şi aşteptăm oferta dvs.
Gabriela Ciobotaru,
Responsabil juridic

