Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 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

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA
pentru achizitia de servicii de igienizare, transport de materiale si echipamente, furnizare ferestre, usi,
covoare, presuri si carpete
pentru proiectul „Actionam responsabil! – Reteaua Sociala RSC”

1. FEDERATIA JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL ROMANIA, cu sediul social in B-dul.
Ferdinand I, nr. 178, bl. T3, ap. 34, Sector 2, Bucuresti, tel: 0762248178 fax:
021/310.64.66/021.310.64.45, achizitioneaza pentru proiectul “Actionam responsabil! –
Reteaua sociala RSC” , cofinantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, servicii de igienizare, transport de materiale si echipamente,
furnizare ferestre, usi, covoare, presuri si carpete, dupa cum urmeaza:

COD CPV: 90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare; 60100000-9 - Servicii de transport
rutier; 44221000-5 - Ferestre, usi si articole conexe; 39530000-6 – Covoare, presuri si carpete

Nr. crt.

1

Denumire serviciu

Descriere serviciu

Servicii de igenizare spatiu

Igienizarea va fi realizata pentru o
suprafata de aproximativ 150 mp, dupa
cum urmeaza:
 4 camere cu destinatie de
birou;
 1 camera cu destinatie de
bucatarie;
 1 camera cu destinatie de
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sala de conferinta;
1 camera cu destinatie de
receptie;
3 holuri;
2 bai;
2 camere cu destinatie spatiu
de depozitare;

Pentru fiecare dintre spatiile de mai
sus, vor fi asigurate urmatoarele
servicii de igienizare: curatenie si
dezinfectarea spatiilor de lucru si a
grupurilor sanitare, dezinsectie si
deratizare, eliminarea resturilor
materialelor utilzate
Se va asigura transportul de materiale
si echipamente, dupa cum urmeaza:

2

Servicii de transport materiale si
echipamente




















15 birouri;
1 receptie;
1 masa de consiliu;
14 dulapuri;
1 biblioteca;
2 cuiere;
30 scaune;
3 multifunctionale;
3 calculatoare;
10 laptopuri;
3 roll-up bannere;
Materiale promotionale;
Materiale consumabile;
Papetarie;
Produse de curatenie;
14 roll box-uri;
Arhive: aprox. 150 bibliorafturi;
3 suporturi brosuri;
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Carti de biblioteca;
1 camera video;
2 camere foto;
2 videoproiectare;
2 ecrane proiectie;
1 centrala telefonica.

Materialele si echipamentele vor fi
transportate in Bucuresti, pe o distanta
de aproximativ 3 km.
Se solicita asigurarea urmatoarelor
servicii;






3

Ferestre, usi si articole conexe

Demontarea
si
montarea
mobilierului, a echipamentului
tehnic
Cutii si folii pentru depozitarea
si protectia materialelor;
Ambalararea echipamentelor
si materialelor;
Incarcarea si descarcarea
echipamentelor si materialelor

Tipul
autovehiculului:
dubita
transporter sau echivalent.
Se solicita furnizarea si montarea
urmatoarelor produse:
- Ferestre termopan alb, 6 cam., glafuri
interioare:
 4 buc. x 2160mmx1220mm
formate din 1 geam fix
1260mmx1220mm si 1 geam
oscilobatant 900mmx1220;
 360mmx640mm – 1 buc cu
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Furnizare covoare, presuri si
carpete

deschidere simpla;
 770mmx920mm – 1 buc.
oscilobatanta;
 860mmx920mm – 1 buc.
oscilobatanta;
 760mmx920mm – 1 buc.
oscilobatanta;
- Usi interioare, MDF, wenge
deschidere dreapta:
 Toc ext: 850mmx1900mm;
 Toc ext: 950mmx2070mm;
 Toc ext: 950mmx2070mm;
 Toc ext: 790mmx2070mm;
- Usi interioare, MDF, wenge
deschidere stanga:
 Toc ext: 750mmx1900mm;
 Toc ext: 650mmx1930mm;
 Toc ext: 730mmx1980mm;
 Toc ext: 950mmx2070mm;
 Toc ext: 750mmx1960mm;
 Toc ext: 950mmx2070mm;
Se solicita achizitionarea si montarea a
80 mp mocheta (100% polipropilena) si
60 m de plinta din PVC, cu cadru
pentru izolarea cablului.

Procedura de achizitie este conform Ordinului ministrului afacerilor europene nr.1050/29.10.2012
privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din
instrumente structurale, obiectivul convergenta, publicat in Monitorul Oficial nr.776/16.11.2012:
achizitie directa.
2. Tariful va fi exprimat in RON, fara TVA .
3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este “pretul cel mai scazut”.
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4. Valoarea maxima estimata pentru aceasta achizitie este de 20.000 RON (fara TVA).
5. Oferta trebuie sa fie valabila o perioada de minim 60 de zile.
6. Plata se va face in maxim 30 de zile de la emiterea facturii. Emiterea facturii se va face
dupa livrarea produselor.
7. Termenul limita de primire a ofertelor este 18.03.2013, ora 10:00.
8. Ofertele se primesc in limba romana la adresa de email: achizitii@actionamresponsabil.ro.
9. Clauza contractuala obligatorie: ofertantul nu va depune decat o singura oferta individuala.
10. Contestatiile impotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie se
depun in termen de 48 de ore de la primirea instiintarilor privind oferta castigatoare, la Junior
Chamber International Romania, la adresa din Str. Ferdinand I, nr. 178, bl. T3, ap. 34, Sector
2, Bucuresti, email: achizitii@actionamresponsabil.ro. In termen de 5 zile de la solutionarea
contestatiei de catre achizitor, contestatarul poate depune contestatie la instanta
judecatoreasca competenta, respectiv Judecatoria Sectorului 2, b-dul Unirii nr. 37, sectorul 3,
Bucuresti. In cazul in care contestatorul depune contestatie la instanta judecatoreasca, are
obligatia de a trimite o copie a contestatiei si catre achizitor.

Asteptam oferta dvs. de pret pana la data de 18.03.2013, ora 10:00.

Informatii suplimentare puteti obtine prin e-mail: achizitii@actionamresponsabil.ro sau tel.
0762248178, persoana de contact: Alina Gheorghe.

Intocmit,
Alina Aura Gheorghe
Expert Secretariat Tehnic

