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DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PENTRU
SERVICII DE MONITORIZARE COD CPV 79421100 – 2
ÎN CADRUL PROIECTULUI
„O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”

Documentaţia de atribuire
ACHIZIŢIE SERVICII DE MONITORIZARE
(Servicii de supraveghere a proiectelor,
altele decât pentru lucrările de construcţie) COD CPV 79421100-2
Achizitor:

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT
TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI SUCEAVA

Titlul proiectului POSDRU:

“O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”

ID proiect POSDRU:
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului:

79238
Beneficiar

1.

INFORMATII GENERALE
1.1 Achizitor:

Denumire: SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI
Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, camera 213, loc. Suceava, jud.Suceava,
România
Persoana de contact: Aleodor Nichifor
Telefon: 0744-709007
Fax: 0230-204140
E-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro
Adresa de internet: www.sindicatulbogdanvoda.ro
1.2.

a) Termenul limita de depunere a ofertelor: data 27.07.2011, ora 10:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele:
SUCEAVA, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, loc. Suceava, camera 213
jud.Suceava, România
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, aceasta fiind
păstrată la sediul achizitorului nedeschisă.
1.3. Procedura de atribuire
Procedura selectată:
(conform anexa 1 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 privind achiziţiile publice)
a) Procedura de cercetare a pieţei - studiu de piaţă

b) Procedura competitivă
1.4. Calendarul procedurii de atribuire







Data publicării anunţului: 22.07.2011
Termen limită de solicitare a clarificărilor de la Achizitor: 25.07.2011, ora 1600
Termen limită de transmitere a clarificărilor de către Achizitor: 26.07.2011, ora 1400
00
Termen limită de depunere a ofertelor: 27.07.2011, ora 10
00
Data deschiderii ofertelor 27.07.2011, ora 12
Data limită de evaluare a ofertelor şi întocmire a procesului - verbal de selectare a ofertei câştigătoare:
27.07.2011, ora 1800



2.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie
Titlul: CONTRACT DE SERVICII DE MONITORIZARE A PROIECTULUI COD CPV 79421100-2.
2.1.2. Descrierea serviciului ce va fi achiziţionat:
SERVICII DE MONITORIZARE A PROIECTULUI (Servicii de supraveghere a proiectelor, altele
decât pentru lucrările de construcţii) COD CPV 79421100-2, cu cerinţele tehnice/profesionale şi
caracteristicile detaliate în prezenta documentaţie.

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
(b) Produse
(c) Servicii
-

-

Principala locaţie a lucrării:
-

Principalul loc de livrare
-

Categoria serviciului:
2A X
Principalul loc de prestare:
La locul de desfăşurare a activităţii
achizitorului: Suceava, str. Nicolae
Bălcescu nr. 6, clădirea
ROMTELECOM, camera 213

2.1.4. Durata contractului de achiziţie:
De la data semnării contractului până la finalizarea implementării proiectului, respectiv până la data de
31.07.2013
3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE
Preţul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

X
□

Observaţie:
În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ minim,
atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru
departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a
cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care egalitatea persistă,
preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care au formulat ofertele aflate la
egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l câştigătorul procedurii, cu condiţia
încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru această achiziţie.
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1 Limba de redactare a
ofertei

Limba română.

4.2 Moneda in care este
exprimat
preţul

LEI fără TVA.

contractului
4.3 Perioada minimă de 60 zile de la data deschiderii ofertelor
valabilitate a ofertei

4.4 Modul de prezentare a
ofertei(tehnic şi financiar)

Documentele obligatorii
ofertanţii:
- Oferta financiară
- Oferta tehnică

pe

care

trebuie

să

le

depună

Plicul exterior sigilat va conţine câte un plic interior sigilat şi ştampilat,
cu Oferta Financiară şi Oferta Tehnică.
Plicul exterior va fi însoţit de o scrisoare de înaintare
Plicul interior trebuie sa fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului,
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă.
Oferta Tehnică trebuie să respecte specificaţiile tehnice minime.
Oferta financiară va trebui să includă oferta de preţ pentru fiecare produs
în parte.
Preţul ofertat se va exprima în LEI.
Preţurile vor rămâne ferme pe toată durata contractului.
Nu sunt acceptate oferte alternative.
Se acceptă oferte parţiale, doar pentru o parte din produse.
Operatorul economic va emite facturi pentru produsele livrate pe durata
contractului.
Facturile vor fi plătite în termen de 45 zile de la data de când au fost
emise.
Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al
beneficiarului în contul indicat de prestator sau în numerar.
Oferta se va depune la locul de desfăşurare a activităţii achizitorului
din SUCEAVA, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM,
camera 213, jud.Suceava, România, pana la data de 27.07.2011, ora
10:00. Pe plicul exterior se va menţiona cu majuscule:
1. OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE
MONITORIZARE ÎN CADRUL PROIECTULUI ,, O ŞANSĂ
PENTRU VIITOR,,
2. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 27.07.2011
ORA 12.00

4.5 Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată
achizitorului până la data deschiderii ofertelor. Ofertantul poate modifica
conţinutul ofertei, până cel târziu cu o zi înainte de data stabilită pentru
depunerea ofertelor, prin solicitare scrisa adresată achizitorului în
vederea modificării ofertei.
Se consideră oferta întârziata oferta depusă la altă adresă decât cea
indicată în anunţ şi în documentaţia pentru ofertanţi ori este primită de
achizitor după expirarea datei limită de depunere. Ofertele întârziate se
consideră respinse şi se returnează ofertantului nedeschise. Riscurile
transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului.

4.6 Informaţii referitoare la Conform graficului de timp prevăzut în contractul ce va fi încheiat cu
prestarea serviciilor
achizitorul şi în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare.
4.7
Modalităţi
de
contestare
a
deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achizitie si
de
soluţionare a
contestaţiei

Contestaţiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului
de achiziţie se depun în termen de 24 de ore de la primirea înştiinţărilor
privind oferta câştigătoare, la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea
ROMTELECOM, camera 213, loc. Suceava, jud.Suceava, România.
Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de evaluare a ofertelor numită
prin decizie.
Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 24 de ore de la primirea
contestaţiei.

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

Preţul în lei este ferm şi neajustabil.
Preţul contractului de achiziţie nu se actualizează/modifică pe perioada
de derulare a contractului.
Cheltuielile de transport, cazare, diurnă, costuri administrative (dacă e
cazul) pentru desfăşurarea serviciului sunt incluse în preţul total al
prestaţiei şi nu se vor plăti separat.

5. DESCRIEREA

OBIECTULUI

CONTRACTULUI

–

SPECIFICAȚII TEHNICE

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI, promotorul
proiectului cu titlul „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”, proiect cofinanţat din Fondul Social European și
Bugetul Național prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie:
2.3.Acces şi
participare la formare profesionala continua (FPC)
– Contract nr.
POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii, achiziţionează SERVICII DE MONITORIZARE A
PROIECTULUI POSDRU/108/2.3/G/79238 (Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decât
pentru lucrările de construcţie), COD CPV 79421100-2 în vederea implementării acestui proiect.
CAIET DE SARCINI/SPECIFICAȚII TEHNICE
În vederea realizării activităților proiectului cu titlul „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”, proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013, Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de
intervenţie: 2.3.Acces şi participare la formare profesionala continua (FPC) – Contract nr.
POSDRU/108/2.3/G/79238, ofertantul va presta servicii de monitorizare proiect, în următoarele
condiții:
-

-

Va verifica lunar dosarele întocmite de achizitor în cadrul proiectului de finanţare şi va monitoriza
dosarele de raportare lunară – documente justificative, tehnice, formulare de grup-ţintă, rapoarte
de activitate, documentaţie financiară
Va monitoriza graficul de implementare a activităţilor proiectului
Va monitoriza lunar livrabilele realizate de experţi
Va monitoriza eligibilitatea activităţilor declarate în timesheet
Va monitoriza modificările contractuale aferente proiectului
Va monitoriza consumul bugetar
Va monitoriza graficul de rambursare şi a previziunilor actualizate
Va monitoriza modificările realizate asupra cererii de rambursare şi modalităţile de realizare
Va monitoriza îndeplinirea condiţiilor pentru grupul-ţintă
Va monitoriza aspectul cantitativ şi calitativ în ceea ce priveşte implementarea proiectului
Va întocmi un raport de activitate lunar

Ofertantul trebuie sa prezinte documente/certificate care să ateste o experiență similară în
monitorizarea de proiecte POSDRU. Nu se acceptă experiența de monitorizare în cadrul altor
proiecte decât cele finanţate prin POSDRU.
Evaluarea ofertei tehnice şi a documentelor de calificare
Numai ofertele care au îndeplinit cerinţele minime de calificare vor fi evaluate în această etapă. În urma
evaluării tehnice vor fi considerate admisibile numai acele oferte care îndeplinesc elementele obligatorii
pentru specificaţiile tehnice precizate în prezenta documentaţie.
Evaluarea ofertei financiare
Ofertele declarate admisibile din punct de vedere tehnic vor fi evaluate luându-se în considerare criteriul
„preţul cel mai scăzut”.
Desemnarea ofertei câştigătoare
Ofertantul cu oferta financiară conţinând cel mai scăzut preţ dintre cele considerate admise din punct de
vedere tehnic va fi desemnat câstigătorul procedurii.
Informare ofertanţi
Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului, prin publicarea
unui anunţ de informare cu privire la rezultatul procedurii pe site-ul www.sindicatulbogdanvoda.ro.

Elaborat,
Consilier juridic Oana-Elena Ioniceanu
Avizat,
Responsabil financiar Radu Icuşca
Aprobat,
Manager de proiect Aleodor Nichifor

