
INVESTEŞTE ÎN OAMENI !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Numărul de referinţă al programului (CCI):2007RO051PO001
Axa prioritară 5: promovarea măsurilor active de ocupare.
Domeniul major de intervenţie 5.1.: promovarea măsurilor active de ocupare
Contract POSDRU/99/5.1/G/77100

DOCUMENTAŢIE sediu PROIECT

Achizitor: Sindicatul Nova Vita, Iaşi

Titlul proiectului POSDRU: „Calificarea tinerilor şomeri din regiunea de nord est în meseriile  
de agent comercial şi ospătar şi plasarea lor pe piaţa muncii în  
vederea reducerii ratei şomajului şi creşterii gradului de ocupare a  
forţei de muncă tinere, crearea unui centru zonal de formare  
profesională, mediere şi plasare a forţei de muncă.”

Nr. contractului de finanţare POSDRU/99/5.1/G/77100

Calitatea achizitorului în cadrul 
proiectului

Sindicatul Nova Vita, Iaşi

 

1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Achizitor

Denumire: Sindicatul Nova Vita, Iaşi 

Adresa:  Str. I.C. Bratianu nr. 26,  Loc. Iasi,  C.F. 21751701,  C.P. 700037

Ţara:România

Persoană de contact Telefon: 0232/216.244, 0729.856.088

Cătălin Toma

Email : 
sindicatul_novavita_iasi@yahoo.com

Fax: 0232/216.244

Adresa de internet: www.paginasindicatelor.ro
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1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (19.04.2011, ora 15.00).

b) Adresa:str.  Str. I.C. Bratianu nr. 26,  Loc. Iasi, C.P. 700037

 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
 

2.1. Descriere

2.1.1.Denumirea contractului de achiziţie

Titlu: CONTRACT FURNIZARE SERVICII DE ÎNCHIRIERE

2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor ce vor fi achiziţionate:

SERVICII DE ÎNCHIRIERE- CPV:70310000-7, respectiv 1 cameră   necesară pentru  desfasurarea 
activitatii organizatorice din cadrul proiectului  „Calificarea tinerilor şomeri din regiunea de nord  
est în meseriile de agent comercial şi ospătar şi plasarea lor pe piaţa muncii în vederea reducerii  
ratei somajului şi creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă tinere, crearea unui centru zonal  
de formare profesională, mediere şi plasare a forţei de muncă.”

2.1.3. Denumire contract si locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii X

 

Execuţie □

Proiectare si execuţie □ 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor □

 

Cumparare □

Leasing □

Închiriere □

Cumpărare in rate □

Categoria serviciului:

2A □             2B X

Principala locaţie a lucrării: Principalul loc de livrare: Principalul loc de prestare: Sediul 
imobilului închiriat.

2.1.4.Durata contractului de achiziţie

Contractul se încheie pe o perioada de 20 luni in intervalul 01.05.2011- 31.12.2012
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3. INFORMAŢII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT 
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE: Preţul cel mai scăzut
Cerinţele impuse în prezenta documentaţie la pct.5 - DESCRIEREA OBIECTULUI 
CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE) sunt cerinţe minime.
Oferta care va fi declarata câştigătoare va fi acea oferta care răspunde la toate cerinţele minime 
obligatorii solicitate si a cărei oferta financiara conţine preţul cel mai scăzut.

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1 Limba de redactare a ofertei Limba romana

4.2 Moneda in care este exprimat preţul 
contractului

Lei

 

4.3.Perioada minima de valabilitate a ofertei Pana la: 01.05.2011

 

4.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi 
financiar)

 

Oferta va conţine informaţii privind caracteristicile 
imobilelor oferite spre închiriere si preţul fără TVA 
al acestora. Oferta va fi semnată, ştampilată  şi  
înregistrata de furnizor şi completată pe formularul 
comunicat de achizitor.

Adresa la care se depun ofertele:

Sindicatul Nova Vita, Iaşi, Str. I.C. Brătianu, nr. 26

Fax: 0232/216.244 sau pe mail, scanată, la dresa 
sindicatul_novavita_iasi@yahoo.com

Data limită pana la care se depun/trimit

ofertele este: 19.04.2011, ora 15.00.

4.5. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei Oferta care este depusă/transmisă la o alta adresă a 
beneficiarului decât cea stabilita in anunţul de 
participare sau care este primita de achizitor după 
expirarea datei limita de primire a ofertei se va 
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păstra nedeschisă.

Ofertantul va suporta toate costurile asociate 
elaborării si prezentării ofertei sale, precum si 
documentelor care o însoţesc, iar beneficiarul nu va 
fi responsabil sau răspunzător pentru costurile 
respective decât in cazurile prevăzute de lege.

4.6.Informaţii referitoare la termenele pentru 
livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia 
lucrărilor

Serviciile vor începe să fie prestate în temenele 
prevăzute în contract.

La final ele vor face obiectul unui proces-verbal de 
recepţie a serviciilor prevăzut la Anexa 4.

4.7. Modalităţi de contestare a deciziei 
achizitorului de atribuire a contractului de 
achiziţie şi de soluţionare a constestaţiei.

După primirea comunicării  asupra rezultatului 
procedurii, operatorii economici ofertanţi pot 
depune contestaţie în maxim 5 zile de la primirea 
acesteia la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sau, direct la secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a tribunalului de pe raza 
localităţii Iaşi, unde are sediul achizitorul.

În cazul în care operatorul economic optează 
pentru contestarea direct în instanţă, notifică 
achizitorul despre despre pretinsa încălcare a 
dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice.

4.8. Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv 
condiţiile de actualizare/modificare a preţului 
contractului de achiziţie

Contractul va conţine, pe lângă informaţii 
referitoare la părţile semnatare, obiectul, valoarea, 
durata contractului, şi clauze referitoare la 
păstrarea preţului pe toata durata contractului.

Clauzele contractuale sunt prezentate în Anexa 
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Achizitorul are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost 
stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare.

Achizitorul are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 
ofertelor.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea contractului semnat de către achizitor, ofertantul 
câştigător trebuie să semneze contractul şi să-l trimită autorităţii contractante.
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Anunţul de atribuire va fi publicat la adresa de Internet www.paginasindicatelor.ro şi transmis 
prin fax sau mail ofertanţilor.
 

5.        Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice).
Achiziţia vizează contractarea serviciilor de închiriere a unei camere cu suprafaţa minimă de 40 mp cu 
grup sanitar propriu şi acces la toate utilităţile (curent, servicii de telefonie şi internet).

Cerinţele impuse  în prezenta documentaţie sunt cerinţe minime.

 

 

 

Manager de proiect,                                                                         Întocmit, 
Consilier juridic
Toma Gheorghe Cătălin                                                             Guriuc Dana Mihaela
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Anexa 1 
 

 

 

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele) 
INFORMAŢII  GENERALE

 

 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central:

4. Telefon: Fax: E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Conturi bancare:

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________

(adrese complete, telefon/fax,certificate de inmatriculare/inregistrare)

9. Principala piaţă a afacerilor:

.

 

 

economic,

_______________

(semnatura autorizata) 
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Anexa 2
 

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele) 
 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTA 
Catre ....................................................................................................

(denumirea achizitorului şi adresa completa) 
Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
____________________

_____________________________________________________________________, ne oferim ca, in 
conformitate

(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa 
furnizam__________________________ 
___________________________________________________________________________________
__________,

(denumirea produselor) 
pentru suma de ________________________________ lei,

(suma in litere si in cifre) 
platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la 
care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________lei.

(suma in litere si in cifre) 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in 
graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 
______________________________

___________________zile, respectiv pana la data de 
________________________________________________, si

(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) 
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ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 
constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:
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