Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
PROIECT ID 62264 “Tineri Antreprenori de succes”

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE PROSPECTARE A PIEȚEI
pentru achiziţionarea de servicii de curierat pentru proiectul „Tineri Antreprenori de Succes”
1. FEDERAŢIA JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL ROMÂNIA, cu sediul în Bucuresti, Bld. Ferdinand,
nr. 178, bl. T3, ap. 34, sector 2, tel: 0727798893, achiziționează pentru proiectul „Tineri Antreprenori de
Succes”, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
publicații periodice după cum urmează:

Nr.

Denumirea

crt.

produsului

Specificații tehnice minimale

Cantitate/lună

Plicuri expediate local, în regim normal

5

Plicuri expediate național, în regim normal

20

Plicuri expediate local, în regim expres

5

Plicuri expediate național, în regim expres

8

Colete expediate național, în regim normal

1

Kilogram adițional pentru coletele expediate

1

Servicii de
curierat

național, în regim normal


Livrare de plicuri și colete.



Transmiterea lunară a desfășurătorului
expedițiilor.



Confirmare electronica gratuită



Preluare la cerere solicitările din 16 locaţii
aferente următoarelor oraşe: București,
Brașov,
Petroșani,

Târgu-Mureș,
Reșița,

Timișoara,

Târgoviște,

Ploiești,

5

Durata
contractului

29 luni

Craiova, Târgu-Jiu, Galați, Constanța, ClujNapoca, Oradea, Iași și Bacău.


În regim normal, termen de livrare de
maxim 24 de h de la data preluării, cu
posibilitate de confirmare de primire.



În regim expres, livrare cu oră garantată.



Garantarea ridicării coletelor/plicurilor în
ziua lansării comenzii.



Contactare

directă

a

curierului

sau

telefonică, în dispecerat.


Ridicarea
expediție,

coletelor/plicurilor
zilnic,

până

la

ora

pentru
17:00,

inclusiv.


Existența unui dispecerat în oricare din
următoarele localități: București, Brașov,
Târgu-Mureș, Timișoara, Petroșani, Reșița,
Târgoviște, Ploiești, Craiova, Târgu-Jiu,
Galați, Constanța, Cluj-Napoca, Oradea,
Iași și Bacău. În cazul în care ofertantul nu
deține dispecerat într-unul sau mai multe
din orașele mai sus menționate, prețul de
preluare a comenzii și de livrare a acesteia
se va face la prețul standard.

Cod CPV: 64120000-3
Procedura de achiziție este conform Instrucțiunii 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare
implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției
Sociale – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane:
prospectarea pieței – studiu de piață.

1. Tariful va fi exprimat în RON, fără TVA.
2. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este “preţul cel mai scăzut”.

3. Valoarea maximă estimată pentru această procedură de achiziții este de 18763 RON (fără TVA).
4. Oferta trebuie să fie valabilă o perioadă de minim 60 de zile.
5. Termenul limită de primire a ofertelor este de 28.07.2011, ora 15:00.
6. Clauza contractuală obligatorie: ofertantul nu va depune decât o singură ofertă individuală.
7. Durata contractului este de la data semnării contractului până la 31.12.2013.
8. Prestarea serviciilor va începe în termen de 24 de ore de la semnarea contractului.
9. Plata serviciilor se efectua lunar, în termen de maxim 25 de zile de la primirea facturii de către beneficiar.
10. Ofertele se primesc în limba română la adresa e email: mp@jci.ro.
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 Bld. Ferdinand, nr. 178, bl. T3, ap. 34, sector 2, București, email:mp@jci.ro, 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. Informaţii suplimentare și documentația de atribuire o puteţi obţine prin e-mail: mp@jci.ro sau tel.
0727798893, persoana de contact: Cristina Rotărescu.

Vă mulţumim şi aşteptăm oferta dvs.
Expert operațional,
Cristina Rotărescu

