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INVITATIE
1. INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 79, cam.409, sector 3, achizitioneaza în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006,
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice
si al contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, prin achizitie
directa,
Echipamente tehnice pentru proiectul proiectul : "Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa
pentru studentii
din
domeniul economie -afaceri internationale”, contract de finantare
POSDRU/90/2. l/S/62955.
Documentatia de atribuire este atasata prezentei ; de asemenea, ea este postata pe site-ul
www.ier.ro, la sectiunea « Achizitii publice ».
2. SURSA DE FINANTARE
Finantare din fonduri comunitare prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 „Corelarea
învataturii pe tot parcursul vietii cu piata muncii", Domeniul major de interventie 2. l„Tranzitia de la
scoala la viata activa", Numarul de identificare al contractului: POSDRU/90/2. l/S/62955.
3 . Oferta depusa de ofertanti trebuie sa cuprinda:
Propunerea tehnica si financiara – scurta descriere a produselor si preturile unitare fara TVA.
Autoritatea contractanta solicita ca ofertantul sa indice numarul contului deschis la Trezoreria
Statului, datele de contact si adresa ofertantului.
4. Criteriul care va fi utilizat pentru achizitie : PRETUL CEL MAI SCAZUT
Pretul ofertei este ferm, în RON, fara T.V.A.
Autoritatea contractanta solicita ca ofertantul sa indice numarul contului deschis la Trezoreria
Statului, datele de contact si adresa ofertantului.
5. Limba de redactare a ofertei: limba româna.
Obs. Stabilirea ofertei castigatoare
1.In cazul criteriului "pretul cel mai scazut", stabilirea ofertei câstigatoare se realizeaza numai
prin compararea preturilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fara sa fie cuantificate alte
elemente de natura tehnica sau alte avantaje.
2. Oferta care este declarata câstigatoare în acest caz trebuie sa îndeplineasca în totalitate
specificatiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în
documentatia de atribuire.
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3. Achizitia se va efectua în urma ofertelor primite de la operatorii economici cu activitate în
domeniu.
00

Va rugam sa ne transmiteti oferta d-voastra.pâna pe data de 11.05.2012, ora 12 , la nr
de fax: 021/314.26.66 sau pe adresa de e-mail: madalina.neacsu@ier.ro .
Plata se va face prin O.P. în contul de Trezorerie al societatii dumneavoastra, în baza
facturii fiscale.
Conform prevederilor art.36, pct.1 din OG nr.34/2009, plata facturii reprezentând
obligatii contractuale se va face astfel:
a. în perioada 24-31 ale lunii curente, pentru factura emisa si primita la sediul institutiei
pâna în data de 10 a lunii respective.
b. în perioada 24-31 ale lunii urmatoare, pentru factura emisa si primita dupa data de 10
a lunii curente.
Factura/facturile emisa/emise se va/vor completa cu scadenta de plata în perioadele mentionate.
Termen limita de solicitare a clarificarilor de la
autoritatea contractanta (data si ora):
09.05.2012, ora 10.00
Termen limita de transmitere a raspunsurilor la
clarificari de catre autoritatea contractanta (data si
ora):
09.05.2012, ora 16.00
Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora):
11.05.2012, ora 12.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor (data si ora):
11.05.2012, ora 14.00
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 021/314.26.96; persoana de
contact: Madalina Neacsu Paraschiv .
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