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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectiv 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.
ANUNŢ - ACHIZITIE DIRECTĂ:
Achiziţionare servicii de inchiriere spatiu
1.
Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon telefon
0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin "Achiziţie directă", în conformitate cu
prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de inchiriere spatiu,
în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de
Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea
tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational
capacitate administrative POCA
2.
Persoană de contact responsabil achizitii: Tiberiu Fechete
3.
Obiectul achiziției: servicii de inchiriere spatiu in Bucuresti, pentru desfasurarea activitatii de
management.
4.
Cod CPV: 70310000 – 7.
5.
Sursa de finanțare: Programul operational capacitate administrative POCA
6.
Valoare estimată: 2,299.16, fără TVA / luna, 27,589.92 lei fara TVA pe 12 luni, 2736 lei, TVA inclusluna, 27,589.92 lei pe 12 luni.
9.
Criteriul de atribuire al contractului: prețul cel mai scăzut pentru ofertele conforme cerințelor
caietului de sarcini și acceptabile achizitorului. Se iau in considerare preturile unitare declarate de prestator. În
cazul în care există erori de calcul, Beneficiarul va face corecțiile necesare și va declara câstigător, prestatorul
care are cel mai scăzut preț total pentru serviciile solicitate tinand cont de preturile unitare declarate de Prestator.
10.
Prețul: este ferm pe toată perioada de valabilitate a ofertei exprimată în lei, cu TVA.
11.
Perioada de valabilitate a ofertei: 15 zile.
12.
Clarificări față de invitația de participare:
Solicitările de clarificări pot fi transmise de operatorii economici interesați la adresa de e-mail
tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro sau office@fundatiapentrusmurd.ro (obligatoriu la ambele adrese se vor
trimite solicitarile de clarificari) până cel mai târziu la 29 noiembrie 2018, ora 10.00.
13.
Condiții de plată: plata se va face în maxim 30 zile de la data transmiterii facturii .
14.
Forma angajamentului legal: contract prestări servicii.
15.
Criterii/documente de calificare și selecție:
- Operatorul economic ofertant trebuie să fie autorizat să presteze serviciile solicitate și trebuie să prezinte:
certificat de înregistrare fiscală emis de ANAF.
- Capacitatea tehnică și profesională: Ofertantul trebuie să facă dovada ca au finalizat cel puțin un (1) contract cu
activitate similara în valoare de cel puțin 50% din valoarea propunerii financiare pentru îndeplinirea contractului
ce face obiectul prezentei invitații de participare.
Toate copiile vor fi prezentate în copie cu mențiunea „conform cu originalul”. Documentele emise in alta limba
decât romana trebuie sa fie însoțite de traducerea autorizata in limba romana.
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Documente de calificare:
• Informații generale (Formularul nr.1);
• Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile art.164 din Legea nr. 98/2016 (Formularul
nr.2);
• Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.167 alin. 1 din Legea nr.
98/2016 (Formularul nr. 3);
• Declarație privind conflictul de interese (Formularul nr. 4).
• Formular de ofertă (Formularul nr. 6) și anexa acestuia.
16. Oferta trebuie să cuprindă următoarele:
a) propunerea financiară si anexa acesteia – elaborată în lei, fără TVA;
c) documentele de calificare.
Oferta va fi înaintată pentru toate echipamentele solicitate, în lei fără TVA, până cel mai târziu la data 29
noiembrie 2018, ora 10.00, pe email la tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro, însoțită de toate formularele
completate.
Ofertele depuse/transmise la o altă adresă decât cea menționată sau după expirarea termenului pentru depunere
limită de 29 noiembrie 2018, ora 10.00 vor fi considerate oferte întârziate și vor fi returnate nedeschise.
Ofertele depuse după expirarea termenului limită pentru depunere vor fi considerate oferte întârziate și vor fi
returnate nedeschise.
14. Evaluarea ofertelor: Se va face pentru toate serviciile având în vedere criteriului de atribuire, respectiv
prețul cel mai scăzut. Prin înaintarea unei oferte, având în vedere procedura de „Cumpărare directă”, operatorii
economici înțeleg că achzitorul nu este obligat să contracteze oferta cu prețul cel mai scăzut si nu este obligat sa
contracteze vreo oferta. Beneficiarul poate renunta unilateral partial sau total la serviciile din prezenta.
Anexăm prezentei, caietul de sarcini aferent serviciilor inchiriere spatiu.
Cu stimă,
Responsabil achiziții in cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile
publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin
utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)”
Tiberiu Fechete
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