
      

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov
Bulevardul Carol I nr. 34-36, et. 7, sector 2, Bucureşti
Cod fiscal: 20806019
Telefon: 021/319.12.80, fax: 021/313.42.43                           
  
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 7 „Asistenta tehnica"
Domeniul major de intervenţie: 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul 
general si evaluarea POS DRU”
Titlul proiectului: „Asistenţă tehnică pentru activitatea de verificare cereri de 
rambursare – introducererea datelor în SMIS” 
Contract nr.: POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU BI/14

                      Aprob,
DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                                                         DRAGOŞ IORGA

DOCUMENTAŢIE

Pentru achiziţia de  „Asistenţă tehnică pentru activitatea de verificare cereri de 
rambursare – introducererea datelor în SMIS”.

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Autoritatea contractantă:

Denumire: Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov
Adresă: bd. Carol  nr. 34-36, etaj 7, sector 2, Localitate: Bucureşti, Ţara: România
Persoană de contact:
DRAGOŞ IORGA 
(achizitor)

Telefon: 021/319.12.80
E-mail: office@oiposdrubi.ro 
Fax: 021/313.42.43                           
Adresă de internet: www.oiposdrubi.ro

1.2.  a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 
29.05.2014, h. 16.00.

b) Adresa unde se primesc ofertele: 
Bulevardul Carol I nr. 34-36, et. 7, sector 2, Bucureşti, 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,  acestea  fiind  păstrate  la  sediul  autorităţii  contractante, 
nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE



2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
Titlu: „Asistenţă tehnică pentru activitatea de verificare cereri de rambursare – 
introducererea datelor în SMIS”
2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate

„Asistenţă tehnică pentru activitatea de verificare cereri de rambursare – introducererea 
datelor în SMIS”
Cod CPV:
79621000-3 Servicii de asigurare de personal de birou

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

Servicii
X

Execuţie Cumpărare Categoria 
serviciului:Proiectare şi execuţie Leasing

Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritatea 
contractantă

Închiriere 2A

Cumpărare in rate 2B
X

Principala locaţie a lucrării :
______________________________
_

Principalul loc de livrare:
______________________________
_

Principalul 
loc de 
prestare:
Sediul 
Organismul 
Intermediar 
Regional 
POS DRU 
Regiunea 
Bucureşti-
Ilfov

2.1.4. Durata contractului de achiziţie
10 luni în perioada iunie 2014 – martie 2015
2.1.5. Dacă va fi încheiat un: contract de achizitii publice X Acord-

cadru
2.1.6. Valoarea estimată a contractului: 508.064,52  lei fara TVA

3.  INFORMAŢII  DETALIATE  ŞI  COMPLETE  CU PRIVIRE LA CRITERIUL  APLICAT 
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut X
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a ofertei Limba romană
4.2. Moneda în care este exprimat 
preţul contractului

Lei

4.3. Perioada minimă de 
valabilitate a ofertei

Până la încheierea contractului 

4.4. Modul de prezentare a ofertei 
(tehnice şi financiare)

Oferta va fi compusa din Formularele 1- 14, completate.
Ofertantul  trebuie  sa  prezinte  oferta  (tehnică  şi 
financiară)  tipărită  pe  hârtie,  într-un  ORIGINAL  si  o 
COPIE, în plic închis. 
Oferta financiara va fi exprimata în lei (fara TVA) si va 



fi însotita de:
1. Formularul de oferta – Formular nr.4;
Prezentarea  ofertei  financiare  va  raspunde,  punctual, 
tuturor  cerintelor  solicitate  în  caietul  de  sarcini. 
Propunerea financiara trebuie sa fie ferma si conforma 
cu Caietul de sarcini.
Operatorul economic ofertant are dreptul de a transmite 
oferta pâna la data limita de depunere a ofertelor şi la 
adresa prevazute în invitaţia de participare.
In  eventualitatea  unei  neconcordante  între  original  si 
copii, va prevala originalul. 
Ofertele trebuie depuse pâna la termenul limita de 
primire a ofertelor specificat în invitaţia de participare:
• prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire 
(serviciu postal) catre: Organismul Intermediar Regional 
POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov
Bulevardul Carol I nr. 34-36, et. 7, sector 2, Bucureşti
• sau livrate personal la sediul Autoritatii contractante pe 
baza unei Scrisori de înaintare, completata conform 
Formularului nr. 1 Scrisoare de înaintare, semnată şi 
datată.
Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele mentionate 
anterior  sau  la  o  alta  adresa  nu  vor  fi  luate  în 
considerare..

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei

 Nu este cazul.

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

10 luni în perioada iunie 2014 – martie 2015

4.7. Modalităţi de contestare a 
deciziei autorităţii contractante 
de atribuire a contractului de 
achiziţie şi de soluţionare a 
contestaţiei

Eventualele  contestaţii  privind  procedura  de 
atribuire  a  contractelor  de  servicii  din  categoria 
celor  incluse  în  anexa  nr.  2B  se  soluţionează 
potrivit dispoziţiilor cap. IX. din OUG.34/2006.

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

Se va utiliza modelul de contract al autorităţii 
contractante.

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢIILE TEHNICE) – a 
se vedea Anexa 1 (Caietul de Sarcini)


