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Investegte Tn oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operafional Sectorial Dezvoltarea
Axa prioritard T ,,Asistenta tehnica"
Domeniul major de intervenfie: 7.1 ,,Sprijin
evaluarea POS DRU'
proiectului: ,,Asistenta tehnica pentru
Titlul
-_
implementare a proiectelor finantate din FSE i
la nivelul Organismului intermediar Centru"
Contract nr.: POSDRUIT 17 .1/CF/O|R POSDRU

ANU

-servicii de asig
Cod CPV

Procedura de atribuire: Procedura
conformitate cu prevederile art. 16 (1) din

O P E RATI O N AL S ECT O RI A
UMANE REGIUNEA CENTRU
, tel./fax: 0358-401655, tel.; 0:358-401656
web : www. oirposdrucentru.ro

rselor Umane 2007

Ii,.

-2013

implementarea, managementul general si

vizitelor speciale (ad-hoc) la locuriler de
POSDRU 2007 -2013, proiecte monitori;zate
ENTRU/10

ACHIZITIE
de personal de birou79621000-3

achizitie conform legii: Norme interne, in
de Urgenld a Guvernului nr. 3412A06 privind

atribuirea contractelor de achizilie publicd, a

de concesiune de lucrdri publice gi

a

contractelor de concesiune de servicii, cu m

gi completdrile ulterioare.

Specificafii tehnice ale serviciilor
pentru perioada iulie 2015 decembrie

: servicii de asigurare de personal de birou

Organismului Intermediar Tn efectuarea unor
de expe(i externi, care sd vind in sprijinul in
Prestatorul va asigura un numdr de 2

de calitate corespunzdtor. Asistenla acordatd

15, pentru acordarea de suport teilrnic

oferit

i de management adecvate, prin asigurarea
in efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc),
,

in vederea realizdrii activitdtilor la un nivel

Prestator trebuie sd aibd la bazd o expertizfi in

domeniul de interes al proiectului.
Pentru indeplinirea contractului,

-

Prestatorul nu va face schimbdri in

Autoritdlii Contractante. Pe parcursul deruldrli

lva respecta urmatoarele

cerin[e:

ipa desemnatd fdrd acordul scris prealabil al
ui, pe baza unei cereri scriser, motivate

si
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justificate, Autoritatea Contractantd poate so
considerd cd acesta este ineficient sau nu isi

Tnlocuirea unui membru al personalullui, dacd se

i

- Prestatorul va asigura personalul

^

OP ERATIONAL SECTOR,IAL

UMANE REGIUNEA CENTRU
, tel./fax: 0358-401655, tel.; 0358-401656
web : www.oirposdrucentru.ro

negte sarcinile din Contract"

pentru suslinerea tuturor activitdlilor proiectului

9i logistica aferentd, necesare efectudrii in

condilii a activitdlilor solicitate. F,rerstatorul va

asigura toate mdsurile necesare pentru a

in mod continuu,

suporturile necesare pentru indeplinirea in

ient a sarcinilor acestuia.

- Costurile necesare pentru

personalufl, echipamentele 9i

angajarea

sunt incluse in categoria de cheltuieli cu

romAnd (limba contr

lui 9i a tuturor documentelor oficiale este lirnba

personalul din oferta financiard.

- Limba de lucru:
romAnd)

-

OfertantuI

va utiliza

procedurile

ate, cu specialisti cu pregdtirea qi experic.nfa

necesare in realizarea la timp gi la un nivel ridi
Prin depunerea unei oferte, ofertantul

ce vor guverna contractul ca fiind singura

a serviciilor contractate.

in prealabil condiliile generale 9i particulare
a acestei pnoceduri de atribuire, indiferent de

condiliile proprii de VAnzare ale ofertantului.
Ofertanfii voq analiza cu atenfie

^

nta[ia de atribuire gi vor formula ofrerlte conform

instrucliunilor, formularelor, prevederilor

lor contractuale atagate 9i specificaliilor tehnice

confinute de caietul de sarcini.
Toate costurile pentru pregdtirea 9i
operatorul economic ofertant, indiferent de rez

nerea ofertei vor fi suportate de cdtre
procedurii

Valoarea estimati a contractului:

Conform

art 25. OUG 3412006

gi modificdrile ulterioare valoarrea

cu

contractului se fundamenteazd pe urmdtoarele

Valoarea contractului este de 94.849,
conform cursului euro BNR din data de 30.

-

Oferta in original, datata, semnata si
solicitate ofertantului, prevazute in Caietul

fei

firi

WA, pref estimat Tn eurr)

21.202,49,

15, 1 euro=4,4735\ei.

ata, va trebui sa acopere explicit rlocumentele

original/copie legalizata/copie lizibila cu

e Sarcini, precum si certificatul constatator (in
ntiunea "conform cu originalufl) emis de Oficiul

National al Registrului Comertului, el

cu cel mult 30 de zile Tnainte de data limita de

Iue
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depuneie a ofertelor si care sa fie valabil
rezulte obiectul de activitate al respectivul

O F ERAT I O N A L S ECTO Rt A trUMANE REGIUNEA CENTRU
t, tel./fax:
0358-401655, tel.: 0358-401656
web : www.oirposdrucentru.ro

data limita de depunere a ofertelor, din care sa
operator economic. Obiectul contractului trebuie

sa aiba corespondent in codul/codurile
ONRC; certificat de atestare fiscala (in

prevazute Tn certificatul constatat,or emis; de
ie legalizata/copie lizibila cu mentiunea

"conform cu originalul), din care sa reiasa

operatorul economic nu are datorii; certificat de

taxe si impozite locale

(Tn original/copie

originalul), din care sa reiasa ca operatorul

Data limiti ,de primire a

21.07.2015,

Organismul lntermediar Regional pentru progr
Umane Regiunea Centru, Piata luliu Maniu,

alizatalcopie lizibila cu mentiunea "conform cu
ic nu are datorii.

nrr

ora 14:00, la urmdtoiarea

adrese:

ul Operalional Sectotial Dezvoltarea Resurselor
0, etajul 2, Alba lulia, judetulAlba

Informafii suplimentare: tel. 0358/40 655, e-mail posdru@oirposdrucentru.rq, site-ul
institutiei www.oirposdrucentru.ro, persoane

-

Purcarea Cristina si Besoiu Simona.

